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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DA __ VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES    –   SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 

“Vivemos muito além dos nossos limites,  criamos um estilo de vida que está 

drenando da Terra recursos insubstituíveis, sem olharmos para o futuro”.

                                                                                                                                                      Margaret Mead 

                                                                                                                  (1901-1978 – Antropóloga americana)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  do  Procurador  da 

República subscritor, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem à presença de V. 

Exª., com base nas disposições da Constituição da República (especialmente nos artigos 23, 

incisos I, II, VI e XI, 127, caput, 129, incisos II e III, 170, incisos VI e VII, e 225, caput), da 

Lei nº 7.347/85 (especialmente nos artigos 1º, inciso I,  2º, 3º, 4º, 5º, inciso I – conforme 

redação dada pela Lei nº 11.448, de 15 de janeiro de 2007, 11 e 12), da Lei nº 6.938/81  

(especialmente  nos  artigos  4º,  incisos  I,  II,   e  III),  da  Lei  Complementar  nº  75/93 

(especialmente nos artigos 5º, III, alínea 'd', 6º, incisos VII, alínea 'b', e XIV, alínea 'g', 37, 

incisos I e II), propor a presente 

                          AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

                     COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de:
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1.   UNIÃO FEDERAL,  pessoa jurídica de direito  público interno,   podendo ser  citada 

através  da  Advocacia-Geral  da  União,  por  meio  da  Procuradoria  Seccional  da  União  em 

Campos dos Goytacazes/RJ, com endereço na Praça São Salvador, nº 62, 3º andar, Centro, 

Campos dos Goytacazes/RJ – CEP 28010-000; 

2.  AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA,  podendo ser citada na pessoa de seu 

Diretor-Presidente Vicente Andreu Guillo, com endereço no Setor Policial, área 5, Quadra 3, 

Blocos “B”, “L”, “M” e “T”, em Brasília/DF – CEP 70610-200; 

3.  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS 

RENOVÁVEIS – IBAMA, podendo ser citado na pessoa de seu Diretor-Presidente Vicente 

Andreu Guillo, com endereço no Setor Policial, área 5, Quadra 3, Blocos “B”, “L”, “M” e 

“T”, em Brasília/DF – CEP 70610-200;   

4.  ESTADO DE SÃO PAULO, podendo ser citado na pessoa de seu Governador Geraldo 

Alckmin, com endereço na Avenida Morumbi, 4.500 – Morumbi, em São Paulo/SP – CEP 

05650-905;  

I  –  SÍNTESE  DA  DEMANDA  E  DOS  FATOS  PÚBLICOS  E  NOTÓRIOS  – 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 334,  I,  DO CPC

No  dia  06  de  setembro  de  2010,  foi  instaurado  o  Inquérito  Civil  nº 

1.30.002.000054/2010-41  1,  com  o  fim  de,  num  primeiro  momento,  colher  elementos 

1 APURAR  ELEMENTOS  COMPROBATÓRIOS  DE  DANOS  AO  RIO  PARAÍBA  DO  SUL  E  DE 
EVENTUAIS  RISCOS  AO  MEIO  AMBIENTE,  EM  RAZÃO  DO  PRECÁRIO  ESTADO  DE 
CONSERVAÇÃO E DE USO.
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suficientes para analisar a viabilidade de eventual projeto de transposição do Rio Paraíba do  

Sul, rio federal que alcança 3 (três) Estados da federação, na região Sudeste (São Paulo,  

Minas Gerais e Rio de Janeiro), a partir de notícias, na mídia, de estudos encomendados  

pelo  Estado  de  São  Paulo,  visando  avaliar  tal  captação,  para  o  abastecimento  da  

microrregião de Jacareí.

Como nota preliminar, cabe registrar a caracterização da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, conforme estudo técnico do Instituto Federal Fluminense – UPEA:

“(...) O Rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, formado 

pela  união  dos  rios  Paraibuna  e  Paraitinga,  e  o  seu 

comprimento, calculado a partir da nascente do Paraitinga, é 

de mais de 1.100 km até a foz, em Atafona (São João da Barra) 

no Norte do Estado do Rio de Janeiro. A bacia do rio Paraíba 

do  Sul  possui  área  de  drenagem com cerca  de  57.000  km2 

compreendida  entre  os  paralelos  20o26’  e  23o00’  e  os 

meridianos  41o00’e  46o30’  oeste  de  Greenwich.  A  bacia 

estende-se pelos estados de São Paulo (13.605 km2), do Rio de 

Janeiro  (20.600  km2)  e  Minas  Gerais  (20.500  km2).  Sua 

abrangência  compreendem 39  municípios  do  Estado  de  São 

Paulo,  região  conhecida  como  Vale  do  Paraíba  Paulista,  88 

municípios  do  Estado  de  Minas  Gerais,  região  denominada 

Zona da Mata e 57 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

perfazendo um total de 184 municípios. É limitada ao Norte 

pelas  bacias  dos  rios  Grande  e  Doce  e  pelas  serras  da 

Mantiqueira, Caparaó e Santo Eduardo. A Nordeste, a bacia do 

rio Itabapoana estabelece o limite da bacia. Ao Sul, o limite é 

formado  pela  Serra  dos  Órgãos  e  pelos  trechos  paulista  e 

fluminense da Serra do Mar. A Oeste, pela bacia do rio Tietê,  

da  qual  é  separada  por  meio  de  diversas  ramificações  dos 

maciços da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira.”
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Com  efeito,  revela-se  inquestionável  a  importância  do  referido  recurso 

hídrico  federal,  dada  a  quantidade  de  municípios  abastecidos  pelo  seu  curso,  conforme 

quadro abaixo:

         Municípios da Bacia do Paraíba do Sul

         SÃO PAULO               RIO DE JANEIRO          MINAS GERAIS

1 Aparecida Aperibé Além Paraíba

2 Arapeí Areal Antonio Carlos

3 Areias Barra do Piraí Antonio P de Minas

4 Arujá Barra Mansa Aracitaba

5 Bananal Bom Jardim Argirita

6 Caçapava Cambuci Astolfo Dutra

7 Cachoeira Paulista Campos dos Goytacazes Barão do Monte Alto

8 Canas Cantagalo Barbacena

9 Cruzeiro Cardoso Moreira Belmiro Braga

10 Cunha Carmo Bias Forte

11 Guararema Comendador  Levy 
Gasparian

Bicas

12 Guaratinguetá Cordeiro Bocaina de Minas

13 Guarulhos Duas Barras Bom Jardim de Minas

14 Igaratá Engenheiro  Paulo  de 
Frontin

Carangola

15 Itaquaquecetuba Italva Cataguases

16 Jacareí Itaocara Chácara

17 Jambeiro Itaperuna Chiador

18 Lagoinha Itatiaia Coronel Pacheco

19 Lavrinhas Laje do Muriaé Descoberto

20 Lorena Macuco Desterro do Melo

21 Mogi das Cruzes Mendes Divinésia

22 Monteiro Lobato Miguel Pereira Divino
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23 Natividade da Serra Miracema Dona Eusébia

24 Paraibuna Natividade Ervália

25 Pindamonhangaba Nova Friburgo Estrela Dalva

26 Piquete Paraíba do Sul Eugenópolis

27 Potim Paty dos Alferes Ewbanck da Câmara

28 Queluz Petrópolis Faria Lemos

29 Redenção da Serra Pinheiral Fervedouro

30 Roseira Piraí Goiana

31 Salesópolis Porciúncula Guarani

32 Santa Branca Porto Real Guarará

33 Santa Isabel Quatis Guidoval

34 São José do Barreiro Resende Guiricema

35 São José dos Campos Rio Claro Itamarati de Minas

36 São Luiz do Paraitinga Rio das Flores Juiz de Fora

37 Silveiras Santa Maria Madalena Laranjal

38 Taubaté Santo Antonio de Pádua Leopoldina

39 Tremembé São Fidélis Lima Duarte

40 São Fco do Itabapoana Mar de Espanha

41 São João da Barra Maripá de Minas

42 São José de Ubá Matias Barbosa

43 São José do Vale do Rio 
Preto

Mercês

44 São Sebastião do Alto Miradouro

45 Sapucaia Miraí

46 Sumidouro Muriaé

47 Teresópolis Olaria

48 Trajano de Moraes Oliveira Fortes

49 Três Rios Orizânia

50 Valença Paiva

51 Varre-Sai Palma

52 Vassouras Passa Vinte

53 Volta Redonda Patrocínio do Muriaé

54 Pedra Dourada
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55 Pedro Teixeira

56 Pequeri

57 Piau

58 Pirapetinga

59 Piraúba

60 Recreio

61 Rio Novo

62 Rio Pomba

63 Rio Preto

64 Rochedo de Minas

65 Rodeiro

66 Rosário da Limeira

67 Santa  Bárbara  do 
Monte Verde

68 Santa  Bárbara  do 
Tugúrio

69 Santa Rita do Ibitipoca

70 Santa Rita de Jacutinga

71 Santana de Cataguases

72 Santana do Deserto

73 Santo  Antonio  do 
Aventureiro

74 Santos Dumont

75 São Fco do Glória

76 São Geraldo

77 São João Nepomuceno

78 São  Sebastião  da 
Vargem Alegre

79 Senador Cortês

80 Silveirânia

81 Simão Pereira

82 Tabuleiro

83 Tocantins

84 Tombos
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85 Ubá

86 Vieiras

87 Visconde  do  Rio 
Branco

88 Volta Grande

Ao longo da instrução do inquérito civil mencionado, restou evidenciado o 

esgotamento do Rio Paraíba do Sul, conforme atestam pareceres técnicos (ANEXOS I e II) 

do  Instituto  Federal  Fluminense  –  Campus  Paraíba  do  Sul  (IFF-UPEA),  os  quais 

convergentes com estudos da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro –  

UENF. 

Trazemos à colação trechos dos pareceres do IFF-UPEA, os quais denotam a 

gravidade de danos ambientais, com repercussão na saúde, se autorizada nova transposição  

do Rio Paraíba do Sul, tal e qual requerida pelo Estado de São Paulo:

“(...) É totalmente errado pensar que a região do Baixo Paraíba 

do  Sul  tem  oferta  de  água  suficiente  para  atender  as  suas 

demandas, sejam elas humanas, animais ou ecológicas. O erro 

consiste em acreditar que são observadas vazões médias anuais 

superiores  a  500 m3/s  medidas  nas  cidades  de  São Fidélis  e 

Campos dos Goytacazes. Os resultados de estudos científicos 

da UENF e UFF demonstram que o rio tem vazões muito mais 

baixas  do  que  esse  valor  e  por  um longo período de  tempo 

durante  o  ano.  Os  dados  mostram que  em mais  de  80% do 

tempo  são  observados  e  medidos  valores  situados  abaixo  de 

200 m3/s, com picos de vazões mínimas de 79 e 118 m3/s em 

São  Fidélis  e  Campos,  respectivamente.  Como  muito  bem 

descrito na pesquisa da UFF, “AS MÉDIAS ANUAIS MAIS 

BAIXAS  ENCONTRAM-SE  ENTRE  200  E  300  M3/S.  ... 
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VERIFICANDO-SE LIGEIRA TENDÊNCIA TEMPORAL DE 

DECRÉSCIMO DAS VAZÕES MÍNIMAS ANUAIS.”, sendo 

que ela aponta também, registros de mínimas inferiores a 

100 m3/s, o que está categorizada como DEGRADANTE se 

calcularmos  a vazão ecológica do rio, pelo método Tennant 

(Tennant, 1976). Acreditamos que esse fato por si só, além de 

outros  que  comprovam  a  perda  de  qualidade  da  água,  já 

demonstra  o  risco  que  corremos  em  comprometer 

permanentemente  o  abastecimento  de  dezenas  de 

municípios e  também,  vamos  engessar  o  crescimento 

econômico  e  demográfico  dessas  regiões  por  medidas  que 

visam atender somente a capital e não o estado como um todo.”

                          (...)

Os  dados  mostram  o  detalhamento  das  vazões  mínimas 

extremas (inferiores a 200 m3/s) do rio Paraíba do Sul em 

Campos dos Goytacazes. Observa-se que em quase oitenta anos 

de monitoramento, tais ocorrências foram bastante frequentes 

entre 1954 e 1964,  passando a ser novamente frequentes a 

partir da década de 2000.

Essa permanência de mais de 80% do tempo demonstra a baixa 

capacidade dos rios contribuintes da bacia do Paraíba do Sul 

por  serem  rios  que  estão  em  regiões  de  alta  declividade  e 

extensas áreas desmatadas fazendo com que durante o período 

chuvoso não haja retenção de água no solo o que propicia e 

justifica  altas  vazões  neste  período  e  pequenas  vazões  em 

épocas  de  seca,  ou  seja,  mais  uma  vez  a  região  da  foz  é 

impactada  por  grandes  cheias  decorrentes  de  chuvas  nas 

regiões elevadas e não há sustentabilidade de vazão do rio em 

épocas de pequena pluviosidade.
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Referido estudo continua abordando aspectos que indicam potenciais riscos à saúde 

humana, assim como à fauna e flora:

Destaca-se nesta pesquisa, os valores de Cloro total que estão 

acima  do  parâmetro  da  resolução  CONAMA 357/2005  em 

todas as amostragens, o que indica a presença de volumes de 

água que passaram por tratamento.  Porém, o poder oxidante 

do cloro, em águas com muita matéria orgânica favorece a 

formação de trihalometanos, substâncias cancerígenas.

(...)

Apesar disso, os resultados de contaminação biológica indicam 

que a poluição poderia ser atenuada com o tratamento da maior 

parte do esgoto antes de ser lançado nos corpos hídricos. A mais 

notória e prejudicial fonte de poluição da bacia do rio Paraíba do 

Sul são os efluentes domésticos e os resíduos sólidos oriundos 

das cidades de médio e grande porte localizadas às margens do 

rio. Segundo o INEA (2013), única ação capaz de reverter esta 

situação é a implantação de estações de tratamento de esgotos, 

construção de aterros sanitários e usinas de beneficiamento de 

lixo domiciliar.

E alerta ainda que, caso ocorra a redução de vazão no rio 

Paraíba,  principalmente  no  período  de  ocorrência  das 

vazões mínimas, pode agravar o quadro de contaminação 

hoje existente,  alterando inclusive  a salinidade  das águas 

em consequência do avanço da língua salina proveniente do 

mar.

                          (…)

Os  dados  que  seguem  são  parte  da  avaliação  da  dinâmica 

hídrica  do  sistema  Vigário-Campelo-Cataia  na  Baixada 

Campista foi  realizada com o objetivo de possibilitar  melhor 

entendimento do processo de renovação de água no sistema e 

analisar seu impacto na fauna e flora local.
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Os resultados indicam não conformidade com a legislação de 

alguns  parâmetros  onde  destacam-se  a  indicação  de 

contaminação  das  águas  (coliformes  termotolerantes)  e 

valores  de salinidade em todos os  pontos,  enquadrando as 

águas  do  sistema  como  salobra.  As  bactérias  coliformes 

termotolerantes  são  indicadoras  de  poluição  por  esgotos 

domésticos.  Elas  não  são  patogênicas  mas  sua  presença  em 

grandes  números  indicam a possibilidade  da existência  de 

microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão 

de doenças  de  veiculação  hídrica  (ex:  desinteria  bacilar, 

febre tifóide, cólera). 

A possível transposição das águas do rio Paraíba do Sul e a 

consequente  redução  de  vazão  agravará  o  quadro  atual, 

reduzindo as contribuições de água doce do rio Paraíba do Sul 

no  sistema  Vigário-Campelo-Cataia,  podendo  causar  assim 

sério impacto ambiental neste e nos demais sistemas lacustres 

da região.  (grifos nossos)

Algumas das conclusões extraídas do estudo ora citado são elucidativos da  

dimensão dos danos a evitar:

• Qualquer  diminuição  do  nível  do  rio,  na  ordem  de 

centímetros, alteraria a dinâmica hídrica dos canais e lagoas 

da região  influindo,  também,  no lençol  freático  de  toda a 

baixada campista;

• É necessário um novo estudo dos impactos  se  houver  uma   

diminuição da vazão superior aos 5 m  3  /s destinados a SP e já   

estudados;

• Há registros em estudos da UENF da salinização causada pelo 
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avanço da água do mar  em São João da Barra que impede a 

captação destinada ao abastecimento. Isso acontece diariamente 

de acordo com as marés;

•  Na região Norte do Estado não há possibilidade de se fazer 

reservatórios  de água para  regularização de vazões pelas  suas 

condições topográficas, sendo que essa prática deve ser feita nas 

partes mais altas da bacia;

• Deve ser adotadas práticas de preservação de nascentes para 

prevenir  futuras  situações  como  a  que  estamos  vivenciando 

neste ano. Isso deve ser feito em termos de compensação pelas 

transposições  existentes  na  bacia  e  pelas  que  ainda  podem 

acontecer; (…)

(grifos nossos)

Os  impactos  ambientais  são  evidentes  à  toda  prova,  reclamando  estudos 

ambientais  mais  abrangentes,  bem  como  a  participação  das  coletividades  afetadas  por  

eventual  autorização e  obras  de  transposição  no Rio  Paraíba  do  Sul,  no  Estado de  São  

Paulo.  

Cumpre assinalar a Recomendação expedida (ANEXO III), no inquérito civil 

em tela, ao Estado de São Paulo, com fins de se abster de realização de obras com o fim de 

transposição  do  Rio  Paraíba  do  Sul,  enquanto  não  observados  todos  os  princípios  

constitucionais  e  a  legislação vigente,  no que  tange  à  preservação do meio  ambiente,  à  

proteção da vida e ao direito social da saúde. Referido instrumento, com previsão no artigo  

6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, foi manejado em razão do Decreto nº 52.748 2, de 

26 de fevereiro de 2008, do  do Estado de São Paulo, baseando-se nos seguintes parâmetros:

2 Referido decreto determinou a elaboração de estudo para identificar novos mananciais para abastecimento  

da macrometrópole paulista nos próximos 30 anos, sendo a bacia do Rio Paraíba do Sul uma das opções a  

serem estudadas.
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1.      a maior parte dos municípios atravessados pelo Rio Paraíba do Sul não conta com 

tratamento  de  esgoto,  o  que  significa  dizer  que  o  mencionado  rio  está  submetido  aos  

efluentes  domésticos  assim como aos  altos  níveis  de  poluentes  derivados  das  indústrias  

instaladas as suas margens;

2.       compete à União a prevenção de calamidades públicas, especialmente de inundações e 

de secas, nos termos do artigo 21 da Lei Maior:

3. os princípios  fundamentais  da  Lei  nº  11.445,  de  5 de janeiro de 2007,  conforme 

artigo 2º, no que tange às diretrizes nacionais para o saneamento básico;

4. a Lei Maior preceitua ser a saúde direito de todos e dever do Estado, de tal modo que  

as políticas públicas tenham como meta a redução do risco de doença e de outros agravos  

(artigo 196,       caput      );

5. a  ênfase  no  princípio  da  precaução  asseverada  na  Declaração  do  Rio,  na  qual 

sobressai que “De modo a proteger o meio ambiente,  o princípio da precaução deve ser  

amplamente observado pelos Estados” e que “quando houver ameaça de danos sérios ou 

irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão  

para  postergar  medidas  eficazes  e  economicamente  viáveis  para  prevenir  a  degradação 

ambiental”;

6. o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, na previsão do  

artigo 225 da Lei Maior;

7. a previsão do  Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001)   de subordinação do espaço 

urbano  aos  interesses  sociais,  conforme  disposto  no  inciso  IV,  estipula  medidas  de  

contenção no “planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de  
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influência, de modo a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente”;

8.   a repercussão de outra transposição do Rio Paraíba do Sul diz respeito, de forma direta,  

a  todos  os  municípios  por  onde  corre  sua  calha  fluvial,  e  que  a  previsão  isolada  de  

abastecimento de uma microrregião ou de uma região não pode suplantar o interesse das 

populações a serem atingidas em todas as regiões interessadas e abastecidas pelo curso do  

mencionado rio;

9. o mencionado Estatuto das Cidades, preceitua, no artigo 2º, inciso XIII,  a realização  

de  “audiência  do Poder  Público Municipal  e  da população interessada nos  processos  de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre 

o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população”;

10. compete à União, para efeitos administrativos, nos termos do artigo 43, da CFRB/88  , 

“articular  sua  ação  em  um  mesmo  complexo  geoeconômico  e  social,  visando  a  seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais”;

11. os termos do artigo 170, da CFRB/88      , “a ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,  

conforme  os  ditames  da  justiça  social,  observados  os  seguintes  princípios”,  dentre  os 

quais,  respectivamente,  os  firmados  nos  incisos  VI  e  VII:  defesa  do  meio  ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e  

serviços  e  de  seus  processos  de  elaboração  e  prestação;  redução  das  desigualdades 

regionais e sociais;

12. os cuidados com o meio ambiente não fazem contradição com o desenvolvimento  

econômico de um estado ou região, mas, antes, e sobretudo, alertam para o fato de que o  

exaurimento dos recursos solapa todo o desenvolvimento;
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13. o  artigo  4º  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente   prevê  a  “preservação  e 

restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, correndo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida”;

14. o  princípio  da  prevenção  é  afirmado  como  princípio  da  responsabilidade 

intergeração, exatamente por tratar de algo presente que há de permanecer viável para as  

gerações futuras;

15. o princípio da prevenção (princípio da precaução ou da atuação preventiva)  deve 

nortear o uso dos recursos naturais, e que esta previsão, para além de contida na CRFB/88, 

em seu artigo 225  , delimita as ações ou a abstenção destas, com fins de evitar danos que, 

de outro modo, podem ser irreparáveis;

16. eventual EIA/RIMA em um procedimento de tal monta, a transposição de um rio que  

abastece  3  estados da  federação,  com aproximadamente,  na  atualidade,  14,3  milhões  de 

pessoas beneficiadas diretamente, deve contemplar toda a extensão do mencionado recurso  

hídrico;

17. que, nos termos do artigo 200, inciso VIII  , da CFRB/88, compete ao sistema único 

de saúde “colaborar na proteção do meio ambiente”;

18. que  o  efeito  sinérgico  é,  na  moderna  e  contemporânea  literatura  ambiental  e  

científica, indispensável à avaliação dos danos e dos impactos ambientais;

19. que  os  recursos  hídricos  constituem  o  único  elemento  inafastável  em  qualquer  

análise de licenciamento ambiental;

20. o Rio Paraíba do Sul é a única fonte de abastecimento de água para a população 
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fluminense,  neste caso mais de 12 milhões de pessoas;

21. que  o  Rio  Paraíba  do  Sul  sofre  a  ação  direta  de  despejos  industriais  de 

aproximadamente 700 indústrias de pequeno, médio e grande porte;

22. que  modernos  pensadores  têm  atribuído  à  limitação  e  redução  dos  recursos 

naturais como fatores preponderantemente contrários ao desenvolvimento humano no 

século XXI;

23. que a Política Nacional do Meio Ambiente, nos termos da  Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto  de  1981  ,  ressalta  a  necessidade  de  compatibilizar  o  desenvolvimento 

socioeconômico com a qualidade ambiental;

24. o Tratado Internacional, do qual o Brasil é signatário, através do Decreto 5.208 (em 

vigor desde 17 de setembro de 2004)  , que trata de Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente  do 

MERCOSUL, e que tem por fim o tratamento prioritário e integral às causas e fontes dos  

problemas ambientais,  combinado com a promoção da efetiva participação da sociedade  

civil ;

25. que nenhuma contratação de obras no referido sentido pode ocorrer sem o acesso 

amplo a todos os estudos e pareceres ambientais de todos os órgãos ambientais dos estados  

envolvidos (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro);

26. a  necessária  e  devida  participação  de  todos  os  órgãos,  organizações  civis, 

associações  e  grupos  de  interesse  atuando na  gestão  da Bacia  Hidrográfica  do Rio 

Paraíba do Sul, dentre os quais, em citação aberta 3: Comitê da Bacia do Rio Paraíba do 
3 O inquérito civil nº 1.30.002.000054/2010-41 relata os seguintes atores na gestão da bacia hidrográfica do 

Paraíba do Sul:  a) Atuando no âmbito da gestão de bacias: Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul – 
CEIVAP; Consórcio  Intermunicipal  para  Recuperação  Ambiental  da  Bacia  do  Baixo  Muriaé,  Pomba  e 
Carangola – CIRAB – MG/RJ; Consórcio Intermunicipal para a Recuperação Ambiental dos Rios Bengalas, 
Negro, Grande e Dois Rios - BNG-2 – RJ; Consórcio Interestadual para Preservação e Recuperação da Bacia 
do Rio Carangola – MG/RJ; Consórcio de Municípios e de Usuários da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a 
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Sul – CEIVAP; Consórcio de Municípios e de Usuários da Bacia do Rio Paraíba do Sul para  

a gestão Ambiental da Unidade Foz; Associação de Usuários das Águas do Médio Paraíba 

do Sul – AMPAS-RJ; Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiental do Rio Muriaé  

– MG/RJ; Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do 

Rio Paraibuna – CONPAR; Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias 

Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto; Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul – SP ou “Comitê Paulista” - CBH-PS, Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba 

do Sul.

Em sua resposta, o Estado de São Paulo assim se manifestou, por meio de 

Nota Técnica da Secretaria de Saneamento e Energia:

“Os  estudos  contratados  correspondem  à  fase  de 

planejamento de longo prazo (no caso, o horizonte é o ano 

de 2035), que se inserem nas responsabilidades do , de antever 

as  regiões  passíveis  de  crises  de  suprimento  de  água  e  de 

sondar  as  possibilidades  para  prover  o  desenvolvimento 

sustentável.  A implementação das medidas a serem propostas 

Gestão Ambiental da Unidade Foz; Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu 
Mirim – Comitê Guandu; Associação de Usuários das Águas do Médio Paraíba do Sul – AMPAS – RJ;  
Consórcio  Intermunicipal  para  Recuperação  Ambiental  da  Bacia  do  Rio  Muriaé  –  MG/RJ; Consórcio 
Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Paraibuna – CONPAR; Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto; Consórcio 
Intermunicipal  para  Proteção  e  Recuperação  Ambiental  da  Bacia  do  Rio  Pomba; Comitê  da  Bacia 
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna; Comitê das Sub-bacias dos Rios Pomba e 
Muriaé – CEHIPOM; Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - SP ou “Comitê Paulista” – 
CBH-PS; b) Atuantes no Vale do Médio Paraíba do Sul: Defesa do Meio Ambiente para Agenda 21– Volta 
Redonda e  entorno; Instituto de Pesquisas  da  Mata Atlântica – IPÊ; Instituto GAIA do Rio de Janeiro; 
Associação Pró-Natureza de Penedo (Resende); ECOSOLIDARIEDADE – Conservação do Estado do Rio 
de  Janeiro; Associação  Comercial  Industrial  Agropastoril  de  Volta  Redonda  –  ACIAP; Núcleo  da  Ação 
Comunitária de Volta Redonda – NAC; Agenda 21; Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas; 
Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira; Associação de Pescadores e 
Amigos do Rio Paraíba do Sul; ONG Defensores da Floresta da Cicuta; Associação de Meio Ambiente do 
Médio Paraíba; ONG Ana Lua; ONG Crescente Fértil; Associação dos Leucopênicos (Volta Redonda); Frente 
Verde Ambientalista do Vale do Paraíba; Associação Ecológica de Volta Redonda.
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neste estudo, no fututo,        será obrigatoriamente precedida de   

inúmeros  outros  estudos  –  gradualmente  aprofundados  e 

convergentes-      , de planejamento, de engenharia e de impactos   

ao meio ambiente, e devidamente respaldados em processos já 

consagrados  atualmente,  de  discussão  pública  e  de 

negociação  .” 

(grifos nossos)

Entanto,  referido ,  dada a  crise  no Sistema Cantareira,  para a  qual  não foi 

capaz de antever e  de criar mecanismos de contingência,  formalizou pedido ao  Federal,  no 

início deste  ano,  no sentido de captar  água do Rio Paraíba do Sul  para  o mencionado sistema, 

conforme notícias de mídia (ANEXO IV), de cujas matérias extraímos alguns trechos:
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Ao final, cabe destacar a NOTA TÉCNICA DIGAT/INEA nº 01/2014, datada 

de 25 de março de 2014, da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, do  do Estado do Rio  

de Janeiro (ANEXO V), com os seguintes apontamentos, dentre os quais o conhecimento de 

ação do  de São Paulo para a transposição ora tratada  :

“Em 19 de março de 2014, o Governador do Estado de São 

Paulo,  Geraldo  Alckmin,  solicitou  à  Presidenta  Dilma 

Rousseff, em reunião com a presença da Ministra do Meio 

Ambiente,  Izabella  Teixeira,  e  do  presidente  da  ANA, 

Vicente Andreu, autorização para construção de um canal 

de ligação entre os reservatórios de Jaguari e de Atibainha 

visando  transpor  5m³/s  para  abastecimento  do  Sistema 

Cantareira. 

(…)

É importante ressaltar que a Região Metropolitana de São Paulo 

dispõe de quatro outras bacias hidrográficas como alternativa de 

aumento de disponibilidade hídrica.  Por outro lado,  o próprio 

Plano Diretor não aponta a Bacia do rio Paraíba do Sul como 

parte do arranjo considerado mais favorável. 

Já  a  Região  Metropolitana  do  Rio  de  Janeiro  depende 

principalmente da bacia do rio Paraíba do Sul e outros 57 

municípios fluminenses têm a bacia como única alternativa. 

(…)

A  bacia  do  rio  Paraíba  do  Sul  é  reserva  estratégica  para  o 

atendimento atual e sobretudo das próximas gerações, na própria 

região hidrográfica e principalmente na Bacia do rio Guandu e 

Região Metropolitana. Para estas, o rio Guandu constitui o único 

manancial  com  disponibilidade  de  atendimento  às  demandas 

futuras por água. 

(…)
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Contudo,  já  existem dificuldades  no  cumprimento  das  regras 

operativas em vigor, como evidenciado pelo Plano de Bacia do 

rio  Paraíba do  Sul  que  aponta  no  cálculo  do balanço hídrico 

vazões inferiores às mínimas de restrição operacional em Santa 

Cecília. 

Portanto,  qualquer  proposta  de  retirada  de  água  que  possa 

comprometer  as  regras  operacionais  hoje  estabelecidas  deve 

avaliar os impactos ambientais e a segurança hídrica do Estado 

do Rio de Janeiro. Mesmo que a intervenção ocorra dentro do 

território  do  Estado  de  São  Paulo,  os  impactos  podem 

alcançar  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  comprometer  o 

cumprimento do pacto federativo em vigor. 

O  Estado  do  Rio  de  Janeiro  não  pode  aceitar  nenhuma 

decisão que coloque em risco sua segurança hídrica. Pelo fato 

de  o  Estado do  Rio  de  Janeiro  estar  localizado a  jusante  na 

bacia,  o  papel  da  ANA  é  fundamental  no  equilíbrio 

federativo, devendo levar em consideração os efeitos em toda a 

extensão da bacia hidrográfica da intervenção pretendida pelo 

do Estado de São Paulo.” 

                                                                 (grifos nossos)

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando a 

amplitude  e  consequências  ambientais  e  sociais  desta  grave  intervenção  ambiental  

anunciada, ajuíza, sob o pálio do devido processo legal e forte na sua missão de defender e  

proteger os bens e valores com os quais se comprometeu a sociedade brasileira, a presente 

ação civil pública, com pedido de liminar, nos termos do art.  6º, inciso VII, “b”, da Lei  

Complementar nº 75/93.
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II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Consoante  as  funções  institucionais  do  Ministério  Público,  elencadas  na 

Constituição  Federal,  firma-se a  legitimidade ministerial,  para a  propositura  do presente  

feito, no art. 129:

“III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 

de outros interesses difusos e coletivos.” 

(grifo nosso)

“O  artigo  129  da  Constituição  Federal  estabeleceu  que  o 

Ministério  Público  tem  legitimidade  ativa  ad  causam para 

propor ação civil pública com o objetivo de ser resguardado o 

patrimônio  público.  Tal  dispositivo  constitucional  ainda  o 

legitima  para  a  proteção  de  outros  interesses  difusos  e 

coletivos, entre os quais se inclui, ante o interesse difuso na sua 

preservação, a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa.” (Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. 

RESP n.º 422.729/SP. Rel. o Exmo. Sr. Min. CASTRO MEIRA. 

Julgado em 22.03.2005. Votação unânime. DJU de 30.05.2005, 

p. 273).

Cumpre ressaltar a competência específica do Ministério Público Federal, in  

casu, por se tratar de fatos relativos à utilização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul,  a  qual  alcança 3 (três)  Estados da federação,  na  região  Sudeste  (São Paulo,  Minas 
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Gerais e Rio de Janeiro), sendo certo que referido recurso hídrico se encontra em precário  

estado de conservação,  submetido aos efluentes domésticos assim como aos altos níveis de 

poluentes  derivados  das  indústrias  instaladas  as  suas  margens.  Ao  disciplinar  a  referida 

competência,  a  Lei  Complementar  nº  75,  de  20  de  maio  de  1993  (Lei  Orgânica  do 

Ministério Público da União) estabelece que:

“Art. 37 –  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL exercerá as 

suas funções:

                                  I - omissis

II  –  nas  causas  de  competência  de  quaisquer  juízes  e  

tribunais, para defesa de direitos e interesses dos índios e das  

populações indígenas,  do meio ambiente,  de bens e direitos  

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico,  

integrantes do patrimônio nacional;” 

(grifou-se)

Nesse sentido, versa a disposição do artigo 225 do texto constitucional: 

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.

(grifo nosso)

Não  é  outro  o  entendimento  dominante  no  Superior  Tribunal  de 

Justiça,  senão o reconhecimento da legitimidade do Ministério Público  Federal  para 

propor ação civil pública com o objetivo de reparar dano ambiental  ou risco de dano 
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ambiental.

Neste sentido, trazemos, à colação, farta e sedimentada jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA.  DANO  AMBIENTAL.  REGIMENTAL  DO 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  RAZÕES 

DISSOCIADAS  DAS  RAZÕES  DA  DECISÃO 

RECORRIDA.  SÚMULA  284/STF.  REGIMENTAL  DA 

PETROBRAS.  RIO  FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA  FEDERAL.  1.  O  agravo  regimental  do  MPF 

discorre sobre sua legitimidade em propor Ação Civil Pública 

em  defesa  do  patrimônio  público,  nos  termos  da  súmula 

329/STJ. No entanto, a decisão recorrida só afirmou a ausência 

de interesse recursal do MPF por tratar-se, na espécie, de ação 

cautelar de produção antecipada de provas, sendo que as provas 

produzidas já haviam sido homologadas, e a ação principal (esta 

sim,  a  Ação  Civil  Pública)  já  estava  na  fase  probatória.  2. 

Assim, por não atender ao princípio da dialeticidade trazendo 

razões  dissociadas  das  razões  da  decisão  recorrida,  o 

conhecimento  do  agravo  regimental  do  Ministério  Público 

Federal, neste aspecto, encontra óbice na Súmula 284/STF: "É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na 

sua  fundamentação  não  permitir  a  exata  compreensão  da 

controvérsia". 3. Esta Corte tem entendimento firme no sentido 

de que a competência é da Justiça Federal nos casos de Ação 

Civil Pública por dano ambiental em rios federais. A regra do 

art.  109,  I,  da  Constituição  Federal  deve  prevalecer  sobre  a 

regra do art. 2º da Lei n. 7347/85. Assim, presente o interesse da 

União, a competência é da Justiça Federal, e a legitimidade para 
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propor a Ação Civil Pública é do Ministério Público Federal. 4. 

Como  os  agravantes  não  trouxeram  argumento  capaz  de 

infirmar  a  decisão  que  desejam ver  modificada,  deve ser  ela 

mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental do 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não conhecido e agravo 

regimental da PETROBRAS improvido. (STJ - AgRg no REsp: 

1118859 PR 2009/0011066-5,  Relator:  Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 02/12/2010, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2010)

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  JUÍZO 

FEDERAL  E  JUÍZO  ESTADUAL.  AÇÃO  DE 

USUCAPIÃO.  IMÓVEL QUE  CONFRONTA COM  RIO 

FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. De  acordo  com  a  Nota  Técnica  n. 

18/2005/NGI  e  a  Resolução  n.  399  da  Agência  Nacional  de 

Águas - ANA, o Rio Piracicaba, por banhar mais de um estado 

da Federação, é considerado federal, nos termos do artigo 20, 

III, da Constituição Federal. Conflito conhecido, declarando-se 

competente  o  Juízo  Federal  da  3ª  Vara de  Piracicaba-  SJ/SP. 

(STJ  -  CC:  97359  SP  2008/0157898-8,  Relator:  Ministro 

SIDNEI  BENETI,  Data  de  Julgamento:  10/06/2009,  S2  - 

SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2009)

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÕES  CIVIS 

PÚBLICAS.  JUÍZO  ESTADUAL  E  FEDERAL. 

CONEXÃO. OBRAS ÀS MARGENS DE RIO FEDERAL 

REALIZADAS POR MUNICÍPIO.  EVENTUAIS DANOS 

AO MEIO  AMBIENTE.  INTERESSE DA UNIÃO  E  DE 

AUTARQUIA  FEDERAL  (IBAMA).  ART.  109,  I,  CF. 

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL. 

PRECEDENTES. 1. Consoante o disposto no art. 109, inciso I, 
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da Carta Magna, a competência para processar e julgar as ações 

é da Justiça Federal, uma vez que as aludidas obras estão sendo 

realizadas em rio federal,  pertencente à União (art.  20, inciso 

III, CF), tendo esta manifestado o interesse em integrar a lide,  

bem assim o IBAMA, autarquia federal. 2. Conflito conhecido 

para declarar competente a Justiça Federal. (STJ - CC: 33061 

RJ 2001/0110729-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 

Julgamento:  27/02/2002,  S1  -  PRIMEIRA SEÇÃO,  Data  de 

Publicação:  DJ  08/04/2002  p.  120  JBC  vol.  44  p.  139 

RJADCOAS vol. 37 p. 52 RSTJ vol. 154 p. 23)

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÕES  CIVIS 

PÚBLICAS.  JUÍZO  ESTADUAL  E  FEDERAL. 

CONEXÃO. OBRAS ÀS MARGENS DE RIO FEDERAL 

REALIZADAS POR MUNICÍPIO.  EVENTUAIS DANOS 

AO MEIO  AMBIENTE.  INTERESSE DA UNIÃO  E  DE 

AUTARQUIA  FEDERAL  (IBAMA).  ART.  109,  I,  CF. 

COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL. 

PRECEDENTES. 1. Consoante o disposto no art. 109, inciso I, 

da Carta Magna, a competência para processar e julgar as ações 

é da Justiça Federal, uma vez que as aludidas obras estão sendo 

realizadas em rio federal,  pertencente à União (art.  20, inciso 

III, CF), tendo esta manifestado o interesse em integrar a lide,  

bem assim o IBAMA, autarquia federal. 2. Conflito conhecido 

para declarar competente a Justiça Federal (STJ - CC: 33061 RJ 

2001/0110729-3,  Relator:  Ministra  LAURITA VAZ,  Data  de 

Julgamento:  27/02/2002,  S1  -  PRIMEIRA SEÇÃO,  Data  de 

Publicação:  DJ  08.04.2002  p.  120JBC  vol.  44  p. 

139RJADCOAS vol. 37 p. 52RSTJ vol. 154 p. 23)

PROCESSUAL  PENAL.  CONFLITO  POSITIVO  DE 

COMPETÊNCIA. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME 
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AMBIENTAL PRATICADO  NO  RIO  PARAGUAI.  ART. 

20,  III,  CF/1988.  BEM  PERTENCENTE  A  UNIÃO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O conflito foi 

suscitado pelo Juízo Federal da 1ª Vara de Corumbá - SJ/MS 

que,  acolhendo  manifestação  do  Ministério  Público  Federal, 

entendeu ser da Justiça Federal a competência para o processar 

e  julgar  a  presente  ação  penal,  uma  vez  que  o  acusado  foi 

denunciado por  pescar em lugar  interditado no Rio Paraguai, 

bem pertencente a União, conforme disposto no art. 20, III, da 

Constituição Federal. 2. Constatado que o delito foi perpetrado 

no Rio Paraguai, que banha os estados do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul  e serve de limite entre o Brasil  e o Paraguai, 

integrando, assim, o rol de bens da União, deve ser reconhecida 

a competência da Justiça Federal  para o processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 109, IV, da Carta Magna. Precedentes. 

3.  Conflito  conhecido  para  declarar  a  competência  do  Juízo 

Federal da 1ª Vara de Corumbá - SJ/MS para processar e julgar 

o feito, o suscitante. (STJ - CC: 124762 MS 2012/0201988-6, 

Relator:  Ministra  MARILZA  MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),  Data de 

Julgamento:  23/10/2013,  S3  -  TERCEIRA SEÇÃO,  Data  de 

Publicação: DJe 28/10/2013)

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS. 

ART. 48 E 54 DA LEI 9.605/98 E ART. 205 do CÓDIGO 

PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA  DA 

JUSTIÇA  FEDERAL.  CRIMES  SUPOSTAMENTE 

OCORRIDOS  EM  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE,  ÀS  MARGENS  DO  RIO  GRANDE, 

CONSIDERADO  RIO  FEDERAL  E  BEM  DA  UNIÃO. 

AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL. 

DENEGAÇÃO  DA  ORDEM. 1.  Não  se  verifica 
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constrangimento  ilegal  no  não  acolhimento  de  exceção  de 

incompetência  da  Justiça  Federal  se  as  provas  e  indícios 

colhidos nos autos  da ação penal  demonstram que os  crimes 

cuja prática se atribui ao paciente foram praticados em área de 

preservação permanente, às margens do Rio Grande, que, por 

banhar  dois  Estados da Federação,  é considerado rio  federal, 

bem da União. 2. Competência da Justiça Federal para processar 

e julgar o feito. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TRF-3 - HC: 

10267  SP  0010267-60.2010.4.03.0000,  Relator: 

DESEMBARGADOR  FEDERAL  NELTON  DOS  SANTOS, 

Data de Julgamento: 15/10/2013, SEGUNDA TURMA)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 34, DA LEI 

9.605/98.  RIO  FEDERAL.  COMPETÃNCIA.  RECURSO 

PROVIDO. 1. O processo e o julgamento dos crimes praticados 

contra a  fauna,  ora  compete à Justiça Estadual,  ora à  Justiça  

Federal, dependendo de uma análise em cada caso em concreto 

2. No caso em espécie, ao que se dessume dos autos, os atos 

ilícitos  de  pesca,  em tese,  praticados  pelo  acusado teriam se 

dado à margem do Rio Pardo, que, por nascer em Minas Gerais, 

na região da Serra da Mantiqueira, e adentrar o Estado de São 

Paulo,  vindo  a  desaguar  no  Rio  Grande,  é  considerado  rio 

federal,  nos  termos  do  disposto  no  artigo  20,  inciso  III,  da 

Constituição  Federal,  ensejando,  portanto,  a  competência  da 

Justiça Federal. 3. Recurso provido. (TRF-3 - RSE: 14002 SP 

2006.61.02.014002-5,  Relator:  DESEMBARGADOR 

FEDERAL  LUIZ  STEFANINI,  Data  de  Julgamento: 

05/10/2009, QUINTA TURMA)

PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  DEFESA. 

USURPAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DA UNIÃO. LAVRA 

DESAUTORIZADA  DE  AREIA  EM  RIO  FEDERAL. 
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AUTORIA  COMPROVADA.  DOLO  DEMONSTRADO. 

CONDENAÇÕES  MANTIDAS.  DOSIMETRIA  DAS 

PENAS  MANTIDAS.  PENAS  PECUNIÁRIAS 

DESTINADAS  DE  OFICIO  À  UNIÃO.  RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1.  Apelações  Criminais  interpostas  pelas 

defesas dos réus, condenados pelo crime do artigo 2º da Lei nº 

8.176/91. 2. O Rio do Peixe é federal, pois suas águas correm 

pelos Estados de Minas Gerais e São Paulo. E, por essa razão, a 

competência para julgamento do feito é da Justiça Federal, nos 

termos  do  artigo  109,  IV,  c/c  artigo  20,  III,  da  Constituição 

Federal. 3. O artigo 2º da Lei nº 8.176/91 não foi revogado pelo 

artigo 55 da Lei nº 9.605/98. A retirada de areia das margens ou 

do leito de um rio, sem autorização legal, é prejudicial ao meio 

ambiente (artigo 55 da Lei nº 9.605/98). E, se o rio é federal, 

como  no  caso  dos  autos,  a  extração  clandestina  do  minério 

configura usurpação de bem pertencente à União (artigo 2º da 

Lei nº 8.176/91). Assim, a lavra desautorizada de matéria prima 

federal atinge bens jurídicos que não se confundem. 4. Autoria 

comprovada em relação aos três réus. Resta claro nos autos que 

VALDIR  FIDELIS  DE  SOUZA,  que  possuía  uma  draga,  e 

JOSÉ CARLOS PIGORETTI se associaram para explorarem a 

extração de areia no Rio do Peixe, em Socorro/SP, num ponto 

onde já existia um "porto" clandestino. Para instalarem a draga, 

contaram  com  a  colaboração  de  OSMAR  BENEDITO 

METTESTAINER  MOROSI,  que  possuía  o  maquinário 

adequado. A Polícia da região, que já conhecia o tal "porto de 

areia"  e  havia  alertado JOSÉ CARLOS PIGORETTI sobre  a 

necessidade  de  regulamentação  da  lavra,  voltou  ao  local  e 

constatou  que  a  draga  permanecia  em  atividade.  Constatou 

também que um menor  conduzia  um caminhão carregado de 

areia. Ao ser abordado, o menor afirmou que o caminhão era do 

seu pai, OSMAR BENEDITO METTESTAINER MOROSI, e 
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que  estava  retirando  uma  carga  de  areia  que  era  devida  ao 

mesmo pelos proprietários do "porto de areia". Tanto a draga 

como  o  caminhão  foram  apreendidos.  JOSÉ  CARLOS 

PIGORETTI foi  à  Delegacia  de Polícia  acompanhado de um 

advogado e recusou-se a assinar o Auto de Infração Ambiental. 

Quando VALDIR FIDELIS DE SOUZA foi ouvido, na Polícia 

Federal, afirmou que era sócio de JOSÉ CARLOS PIGORETTI 

e  que  haviam comprado  um trator  de  OSMAR BENEDITO 

METTESTAINER MOROSI, a ser pago com areia retirada do 

local, o que explica a carga do caminhão apreendido. 5. Dolo 

demonstrado. Ao longo da instrução confirmou-se que os três 

réus sempre trabalharam no ramo de extração e comercialização 

de  areia  e,  portanto,  conheciam  as  limitações  legais  da 

atividade. 6. Condenações mantidas. 7. A dosimetria das penas 

não comporta reparos, embora caiba destacar que os réus foram 

indevidamente beneficiados com a incidência do artigo 44 do 

Código  Penal,  o  que  não  seria  possível  com  a  aplicação 

concomitante do regime semi-aberto, à míngua das condições 

legais  para  o  favor.  8.  De  ofício,  destinação  da  prestação 

pecuniária  substitutiva  à  União  Federal,  vítima  do  delito.  9. 

Recursos  desprovidos.  (TRF-3  -  ACR:  37467  SP 

2004.03.99.037467-4,  Relator:  DESEMBARGADOR 

FEDERAL  JOHONSOM  DI  SALVO,  Data  de  Julgamento: 

09/08/2011, PRIMEIRA TURMA)

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL 

PÚBLICA  AMBIENTAL.  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  POLUIÇÃO  EM 

RIO  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 

FEDERAL.  PRECEDENTES  DO  STJ. 1  -  Cinge-se  a 

controvérsia sobre a legitimidade do Ministério Público Federal 

para  ajuizar  ação  civil  pública  objetivando  a  defesa  do  Rio 
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Paraíba do Sul,  atingido por dejetos industriais da CSN, bem 

como sobre a competência da Justiça Federal  para apreciar  e 

julgar o feito em questão. 2 - Não se discute a legitimidade do 

órgão  ministerial  para  propor  ação  civil  pública  em que  se 

objetiva a defesa do meio ambiente e de interesses difusos e 

coletivos, pois, como se vê no art. 5º, III, alíneas 'd' e 'e', da Lei 

Complr nº 75/1993, trata-se de sua função institucional. 3 - O C. 

Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  “entendimento  firme  no 

sentido de que a competência é da Justiça Federal nos casos de 

Ação Civil Pública por dano ambiental em rios federais. A regra 

do art. 109, I, da Constituição Federal deve prevalecer sobre a 

regra do art. 2º da Lei n. 7347/85. Assim, presente o interesse da 

União, a competência é da Justiça Federal, e a legitimidade para 

propor a Ação Civil Pública é do Ministério Público Federal.” 

(AgRg  no  REsp  1118859/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 

14/12/2010) 4 - Impõe-se o reconhecimento da legitimidade do 

MPF para propor ação civil pública que verse sobre poluição do 

Rio  Paraíba  do  Sul,  na  medida  em que  se  trata  de  bem de 

domínio da União, nos termos do art. 20, III, da CRFB/88. A 

efetiva constatação do dano ao bem ambiental em tela deve se 

dar quando da análise do mérito da ação civil pública, bastando, 

para aferição das condições da ação, inclusive, da legitimidade 

da parte, a narrativa constante da inicial, consoante a teoria da 

asserção.  5  -  Sobre  o  tema,  já  tive  a  oportunidade  de  me 

manifestar, na obra “Competência Cível da Justiça Federal”, in 

verbis: “A equiparação do Ministério Público Federal à União, 

com a finalidade de justificar a competência da Justiça Federal, 

nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição, não condiz com 

o  tratamento  diferenciado  que  a  Constituição  de  1988 

estabeleceu para o parquet.  A nova carta foi expressa, no art. 

129, IX, in fine, quando estabeleceu que ao Ministério público 
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Federal estaria 'vedada a representação judicial e a consultoria 

jurídica  de  entidades  públicas',  eliminando,  assim,  a  situação 

esdrúxula dos procuradores da república, que, além das funções 

do ministério Público, acumulavam a representação da União. O 

art.  131  da  CF/1988  estabeleceu  que  “a  Advocacia-Geral  da 

União,  descabe-lhe  a  atuação  em nome  da  união,  sendo-lhe 

facultado, inclusive, como não raro acontece, a propositura de 

demandas  judiciais  em face  daquele  ente  político  central.  A 

atuação dos diversos ramos do ministério público não se vincula 

aos  respectivos  entes  políticos,  pois,  do  contrário,  haveria  a 

presença  do  estado-Membro,  quando  atuasse  o  Promotor  de 

Justiça,  e  da  União,  quando  o  Procurador  da  república  na 

verdade, o parquet age como 'instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional  do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis.' A sua capacidade para ser parte não 

decorre  da  personalidade  jurídica  da  União,  mas,  sim,  da 

capacidade judiciária (pessoa formal) reconhecida e assegurada 

na  Lei  Maior,  nos  termos  do  art.  127  e  129.  Por  fim,  cabe 

assinalar  que  a  competência  da  Justiça  Federal  encontra-se 

elencada taxativamente na Constituição da república, enquanto 

as  atribuições  e  o  estatuto  de  cada  Ministério  público  são 

estabelecidos por leis complementares da União e dos Estados, 

em  conformidade  com  o  art.  128,  §  5º,  da  CF/1988.  Por 

conseguinte,  a  delimitação  das  funções  de  cada  Ministério 

Público não está constitucionalmente vinculada à competência 

dos  órgãos  judiciais,  sendo,  objeto,  sim,  das  respectivas  leis 

complementares. Assim sendo, da simples leitura dos arts. 37 e 

39 do Estatuto do Ministério público da União, percebe-se que o 

Ministério Público federal possui atribuições que extrapolam a 

competência da Justiça Federal.  A atuação dos seus membros 

em razão da competência do órgão judicial está inscrita apenas 
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como parte de suas funções, como disposto no art. 37, I, da LC 

75/1993.  O  inc.  II  é  explícito  ao  anunciar  o  exercício  das 

funções ministeriais federais 'nas causas de quaisquer juízes ou 

tribunais'. Por sua vez, o art. 39 reforça essa possibilidade, ao 

elencar  situações  que  podem  extrapolar  a  competência  da 

Justiça Federal, como, por exemplo, em relação às sociedades 

de economia mista - englobadas no inc. II, na medida em que 

estão  incluídas  na  Administração  Pública  indireta  -,  ou  até 

mesmo  outras  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  -  porque 

podem ser concessionárias e permissionárias de serviço público 

federal, nos termos do inc. III. Portanto, não sendo a causa de 

competência  da  Justiça  Federal,  nada  obsta  que  o  Ministério 

Público Federal possa atuar perante a Justiça dos Estados. Os 

precedentes  que  ensejaram  a  edição  do  enunciado  489  da 

Sumula  do  STJ,  em junho de  2012,  apontam,  entretanto,  no 

sentido do fortalecimento, ou consagração, da primeira corrente, 

ao afirmar que os órgãos federais, dentre os quais o Ministério 

público Federal, como integrante da União, não poderiam atuar 

perante  a  Justiça  Estadual.”  6  -  Assim,  ressalvo  meu 

entendimento,  porém,  no  intuito  de  conferir  maior  grau  de 

pacificidade  aos  julgados,  adiro  ao  posicionamento  que 

predomina  na  Corte  Superior  de  Justiça,  segundo  o  qual  “a 

presença  do  Ministério  Público  Federal  no  polo  ativo  da 

demanda é suficiente para determinar a competência da Justiça 

Federal,  nos termos do art.  109, I, da Constituição Federal, o 

que não dispensa o juiz de verificar a sua legitimação ativa para 

a causa em questão”, tendo sido externado, no mesmo julgado, 

que  “em  matéria  de  Ação  Civil  Pública  ambiental,  a 

dominialidade da área em que o dano ou o risco de dano se 

manifesta (mar, terreno de marinha ou Unidade de Conservação 

de  propriedade  da  União,  p.  ex.)  é  apenas  um dos  critérios 

definidores da legitimidade para agir do Parquet federal. Não é 
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porque a degradação ambiental se deu em imóvel privado ou 

afeta res communis omnium que se afasta, ipso fato o interesse 

do  MPF”  (REsp  n.º  1.057.878/RS,  Segunda  Turma,  Relator 

Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  à  unanimidade,  DJe  de 

21/08/2009).  (CC  112137/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE 

TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em 

24/11/2010, DJe 01/12/2010); (AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. 

Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA, 

julgado em 19/10/2010,  DJe  27/10/2010);  (REsp 994166/RS, 

Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA, 

julgado  em  06/08/2009,  DJe  21/08/2009);  (Agravo  de 

Instrumento  n.º  2007.02.01.0017588,  Rel.  Juiz  Federal 

Convocado  MAURO  SOUZA  MARQUES  DA  COSTA 

BRAGA, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R DE 

20/10/2010) 7 - Apelação provida, para anular a r. sentença e 

determinar  o  prosseguimento  do  feito,  no  âmbito  da  Justiça 

Federal.  (TRF-2  -  AC:  201251040014460   ,  Relator: 

Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO 

MENDES, Data de Julgamento: 28/05/2013, QUINTA TURMA 

ESPECIALIZADA)

AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  TERRENO  MARGINAL  DE 

RIO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. A 

União é legitimada para integrar o polo passivo do feito, haja 

vista que a área objeto da ação de usucapião atinge marginal de 

rio  federal,  devendo  o  mesmo  ser  processado  e  julgado  na 

Justiça  Federal.  (TRF-4  -  AG:  126204620104040000  PR 

0012620-46.2010.404.0000,  Relator:  GUILHERME 

BELTRAMI,  Data  de  Julgamento:  17/08/2010,  TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 24/08/2010)
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RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  CRIME 

AMBIENTAL.  EXTRAÇÃO  DE  AREIA EM  RIO  QUE 

BANHA  MAIS  DE  UM  ESTADO.  RIO  FEDERAL. 

INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL.  RECURSO  PROVIDO.  PRESCRIÇÃO  DA 

PENA  EM  ABSTRATO  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO. 

PUNIBILIDADE EXTINTA. 1. É federal a competência para 

processar e julgar ação penal fundada na extração de areia de 

leito  de  rio,  bem constitucionalmente  afeto  à  União  Federal, 

sem a licença de órgão ambiental. 2. Ademais o Rio do Peixe é 

federal, pois suas águas correm pelos Estados de Minas Gerais e 

São Paulo. E, por essa razão, a competência para julgamento do 

feito  é  da  Justiça  Federal,  nos  termos  do  artigo  109,  IV,  c/c 

artigo 20, III, da Constituição Federal. 3. Consoante o disposto 

no art. 109, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em 

julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 

110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de 

liberdade  cominada  ao  crime.  4.  O recorrido  foi  denunciado 

como incurso nas penas do art. 21 da Lei n.º 7.805/89 e 15 da 

Lei n.º 6.938/81, cuja pena máxima em abstrato é de 3 (três)  

anos de reclusão, a qual prescreve no prazo de 8 (oito) anos, nos 

termos do inciso IV, do art. 109 do Código Penal. 5. A denúncia 

foi recebida em 15 de outubro de 1997, pelo que se depreende 

que já passaram bem mais de oito anos, até a presente data, sem 

que tenha sido proferido sentença. 6. Recurso em sentido estrito 

provido. Prescrição reconhecida de ofício. Punibilidade extinta. 

(TRF-3 - RSE: 4654 SP 0004654-44.2005.4.03.6108, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data 

de Julgamento: 09/10/2012, PRIMEIRA TURMA)

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  CÓDIGO  DE  ÁGUAS. 

DECRETO  Nº  24.643/34  (ART.  27).  MUDANÇA  DO 
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CURSO DE RIO FEDERAL POR OBRA DE UTILIDADE 

PÚBLICA.  ÁLVEO  ABANDONADO.  DOMÍNIO  DA 

UNIÃO.  AUSENCIA  DE  INDENIZAÇÃO  AOS 

PROPRIETÁRIOS  DA  ÁREA  TINGIDA  PELO  NOVO 

CURSO D´ÁGUA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO 

AFASTA DO  DOMÍNIO  DA UNIÃO  SOBRE  O  ÁVEO 

ABANDONADO. 1.  "São bens da União -  Os  lagos,  rios  e 

quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem  mais  de  um  Estado,  sirvam  de  limites  com  outros 

países,  ou  se  estendam  a  território  estrangeiro  ou  dele 

provenham,  bem  como  os  terrenos  marginais  e  as  praias 

fluviais." (art. 20, III, CF). Situação na qual se enquadra o Rio 

Paraibuna,  por  dividir  os  Estados  de  Minas  Gerais  e  Rio  de 

Janeiro.  2.  Alterado,  por  utilidade  pública,  o  curso  do  Rio 

Paraibuna, no trecho que corta a Cidade de Juiz de Fora-MG, 

nos termos do art. 27 do Dec. 24.643/34, 'o álveo abandonado 

passa  a  pertencer  ao  expropriante  para  que  se  compense  da 

despesa feita".  3.  Intentando os proprietários  ribeirinhos ação 

reivindicatória  buscando  legitimar  o  domínio  sobre  as  terras 

decorrentes do álveo abandonado, é nula a sentença respectiva, 

proferida  pela  Justiça  Estadual,  bem  como  os  registros 

imobiliários dela decorrentes, se para essa ação não foi citada a 

União. 4. É irrelevante para legitimar essa ação o fato do ex-

DNOS ter emitido parecer administrativo atestando que a área 

não lhe pertencia. Primeiro, porque esse parecer não tem força 

vinculante. Segundo, porque proferido administrativamente sem 

que tenha sido judicializado. Terceiro, por faltar competência ao 

DNOS para sugerir "que o leito abandonado do rio fosse objeto 

de divisão entre os proprietários ribeirinhos.", posto se tratar de 

um  ente  com  personalidade  jurídica  distinta  da  União,  sem 

poder para definir a propriedade da União sobre a área. Quarto, 

porque,  mesmo  que  não  tenha  havido  indenização  dos 
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proprietários da área por onde passou a correr o Rio Paraibuna 

após o desvio do seu curso,  não afasta  seu domínio sobre  o 

antigo álveo (art. 27 do Dec. 24.643/46). Ou seja, se a área é 

pública, nos termos do art. 183, § 3º, da CF, é imprescritível e 

somente  alienável  em  condições  e  procedimentos 

especiais.Quinto  e  último,  porque  interpôs,  nessa  ação,  a 

competente oposição a qual foi apreciada e rejeitada pela Justiça 

Estadual, fato que, por si só, já justifica a anulação da sentença. 

5. Agravo retido, apelação e remessa oficial providos. (TRF-1 - 

AC:  200201000028135  MG  2002.01.00.002813-5,  Relator: 

JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS, Data 

de Julgamento: 13/08/2013, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, Data 

de Publicação: e-DJF1 p.389 de 18/09/2013)

ADMINISTRATIVO.  DESAPROPRIAÇÃO.  INTERESSE 

PÚBLICO.  ÁREA  CONTÍGUA  A  RIO  FEDERAL: 

PROPRIEDADE  DA  UNIÃO  NÃO  DEMONSTRADA. 

DESAPROPRIAÇÃO  POR  MUNICÍPIO. 

POSSIBILIDADE. 1. No rol dos bens de domínio da União, 

constantes  de  todas  as  constituições  brasileiras  (desde  a 

primeira em 1924) até a Carta de 1988, não estão arroladas as 

margens dos rios,  lagos e  cursos d'água ditos  federais.  2.  Os 

terrenos que margeiam os rios federais são considerados bens da 

União pelo art. 11 do Decreto 24.643/1834, salvo se, por algum 

título  legítimo,  pertencerem ao  domínio  particular,  conforme 

ressalva do próprio texto infra-constitucional. Precedentes. 3. A 

previsão de que os terrenos marginais e as praias fluviais de rio 

federais são do domínio da União, pelo inciso III do art. 20 da 

Constituição  Federal  de  1988,  não  tem  o  condão  de 

desconstituir  a  transferência  desses  bens  para  terceiros  nos 

quase 200 anos antecedentes. Pensar de forma diversa viola o 

disposto em seu inciso XXII do art. 5º, uma de suas garantias 
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fundamentais,  o  direito  à  propriedade.  Inaplicabilidade  da 

Súmula  479  do  STF.  Precedentes  do  STJ.  4.  Dispondo  o 

particular  de  justo  e  legítimo  título,  o  imóvel  pode  ser 

expropriado por município. 5. Apelação provida. Retorno dos 

autos à origem para regular processamento. (TRF-1 - AC: 3415 

PI 0003415-20.2001.4.01.4000, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL  CARLOS  OLAVO,  Data  de  Julgamento: 

01/02/2011, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.56 de 28/02/2011)

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL - 

RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -  CRIME 

AMBIENTAL - PESCA PROIBIDA - LEI Nº 9.605/98, ART. 

34 - DELITO PRATICADO EM RIO FEDERAL - BEM DA 

UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 

PROCESSAMENTO  E  JULGAMENTO  - 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 109, IV. a) Recurso em 

Sentido  Estrito.  b)  Decisão  de  origem  -  Declarada  a 

Incompetência  da  Justiça  Federal  para  julgamento  da  Ação 

Penal.  1  -  Embora  a  proteção  do  meio  ambiente  seja 

competência  comum  entre  a  União  Federal,  os  Estados,  o 

Distrito  Federal  e  os  Municípios,  o  que  torna,  em  regra, 

competente a Justiça Estadual para processamento e julgamento 

de  causas  referentes  a  delitos  ambientais,  nos  termos  do  art. 

109, IV, da Constituição Federal, os praticados em rio que nasce 

em território estrangeiro e entra em território nacional são de 

interesse  direto  e  específico  da  União  Federal.  Logo,  a 

competência para seu processamento e julgamento é da Justiça 

Federal. 2 - O delito imputado ao acusado é o inserto no art. 34 

da Lei nº 9.605/98, pesca proibida, praticado no Rio Solimões, 

que nasce no Peru e entra no Brasil no Município de Tabatinga. 

Consequentemente,  sendo  rio  que  nasce  em  território 
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estrangeiro e entra em território nacional,  a competência para 

processamento e julgamento do delito é da Justiça Federal. 3 - 

Recurso  provido.  4  -  Decisão  reformada.  (TRF-1  -  RSE: 

7715320134013202  AM 0000771-53.2013.4.01.3202,  Relator: 

DESEMBARGADOR  FEDERAL CATÃO  ALVES,  Data  de 

Julgamento:  25/09/2013,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de 

Publicação: e-DJF1 p.348 de 04/10/2013)

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Inconteste  a  competência da Justiça Federal  para a  apreciação do presente 

feito,  dada a presença de bem da União e de potencial  violação do princípio federativo.  

Previsão dos artigos 20, III, e 109, inciso II, do texto constitucional, conforme transcrição:

Art. 20. São bens da União:

I  - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser 

atribuídos; 

II  - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, 

das  fortificações  e  construções  militares,  das  vias  federais  de 

comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu  domínio,  ou  que  banhem mais  de  um Estado,  sirvam de 

limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 

ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais; 

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 

países;  as  praias  marítimas;  as  ilhas  oceânicas  e  as  costeiras, 

excluídas, destas, as áreas referidas no art. 26, II; 
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(...)

VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

(...)”

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I  - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 

de  trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça  Eleitoral  e  à  Justiça  do 

Trabalho; 

(...)

§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na 

seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. 

§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas 

na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde 

houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou 

onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

(...)”

De tal  sorte,  firmada está  a  competência  da  Subseção Judiciária  da  Justiça 

Federal de Campos dos Goytacazes, não descuidando de que o Superior Tribunal de Justiça 

têm confirmado a competência da Justiça Federal nos feitos em que o Ministério Público 

Federal é parte como autor, nas questões de interesse federal:

“PROCESSUAL – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL
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Se  o  Ministério  Público  Federal  é  parte,  a  Justiça  Federal  é 

competente para conhecer do processo. “ (Decisão do STJ, no 

Conflito de Competência nº 4.927-0-DF, por unân.,  Rel.  Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. 14.9.93)

A expressão  “União”,  constante  dos  incisos  do  artigo  109  da  CF/88, 

abrange toda a administração federal direta. Consoante decisão do STJ, o Ministério Público 

Federal,  órgão  oficial  da  Administração  Direta  da  União,  quando  é  parte  na  relação 

processual, torna a Justiça Federal competente para conhecer do processo4.

O Ministério Público Federal, pelo  Subprocurador-Geral da República, 

Dr. João Batista de Almeida, em parecer emitido nos autos do processo AgIn 233962-8/0405, 

em curso perante a Suprema Corte, manifestou o seguinte entendimento:

“É certo  que  a  Constituição  não  estabelece  expressamente  o 

foro para as ações promovidas pelo Ministério Público Federal. 

Fê-lo  apenas  para  a  União,  as  entidades  autárquicas  e  as 

empresas públicas federais (CF, 109, I, §§ 1.° e 2.°). Todavia, 

em decorrência da simetria do Poder Judiciário da União com o 

Ministério  Público da  União (CF,  arts.  101 a  110,  c/c  o  art. 

128), da atuação do Ministério Público Federal perante o Poder 

Judiciário (art. 127) e das funções institucionais que lhe foram 

atribuídas  (art.  129),  é  inegável  que  o  Parquet  federal,  na 

condição de  órgão da União,  utiliza-se  do mesmo foro.  Não 

teria sentido que tal prerrogativa fosse reservada às entidades 

autárquicas e às empresas públicas federais, e não a órgão da 

Administração  Direta  da  União,  como  é  caso  do  Ministério 

4 STJ, 1.ªseção, j. 14.09.1993, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJU 04.10.1993, in RDC14/59.CC4927-0-
DF.
5    Rel. Min. Sydney Sanches, ainda não julgado pelo STF.
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Público  Federal.  Além  do  que,  os  membros  da  instituição 

(MPF) atuam, como regra, perante os juízes federais, por força 

do disposto no art. 70 da Lei Complementar 75, de 20.05.1993. 

Assim,  a  conclusão  inarredável  é  a  de  que  o  termo  União 

contido no art. 109, incs. I e II engloba, também, o Ministério 

Público Federal6”  

Nesse  diapasão,  o  ilustre  colega,  com  espeque  no  entendimento  acima 

transcrito, conclui que:

“A não se permitir ao MPF o uso da mesma jurisdição da União, 

o  que  é  assegurado  a  uma  parcela  da  administração  pública 

federal  indireta  (autarquias,  fundações  e  empresas  públicas 

federais),  nesse  caso  ocorreria  tratamento  desigual  e 

visivelmente  desvantajoso  para  o  Ministério  Público  Federal, 

que necessitaria deslocar-se até a Justiça Estadual,  quando,  p. 

ex., a ação fosse proposta contra um Município que estivesse 

desrespeitando  a  legislação  ambiental. O  que  –  diga-se  de 

passagem  –  não  é  exigido  sequer  das  entidades  paraestatais 

(administração indireta). 7” 

1.   Da competência da Subseção Judiciária em Campos dos Goytacazes/RJ

                   No caso em tela, anotamos o pacífico entendimento, do Superior Tribunal de  

Justiça (STJ), na matéria, conforme jurisprudência a seguir:

6 ALMEIDA, João Batista de.  Aspectos  Controvertidos da Ação Civil  Pública-Doutrina e Jurisprudência. 
Editora Revista dos Tribunais-2001, p. 82/83.

7  Obra citada, p. 86.

44



                     
                      

__________________________________________________________________________________________ 

AMBIENTAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 

REGIMENTAL  NO  CONFLITO  NEGATIVO  DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A UNIÃO E  

AUTARQUIAS  FEDERAIS,  OBJETIVANDO  IMPEDIR 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO  RIO  PARAÍBA  DO  SUL.  EVENTUAIS  DANOS  

AMBIENTAIS  QUE  ATINGEM  MAIS  DE  UM  ESTADO-

MEMBRO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

LOCAL DO DANO.

4. Conflito de competência suscitado em ação civil pública, pelo  

juízo  federal  da  4ª  Vara  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  

Federal,  no  qual  se  discute  a  competência  para  o  

processamento  e  julgamento  dessa  ação,  que  visa  obstar  

degradação ambiental  na Bacia do Rio Paraíba do Sul,  que  

banha mais de um Estado da Federação.

O Superior Tribunal de Justiça    tem o pacífico entendimento   

de que   o art. 93, II, da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa   

do Consumidor não atrai a competência exclusiva da justiça  

federal  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal,  quando  o  

dano  for  de  âmbito  regional  ou  nacional.  Conforme  a  

jurisprudência do STJ,   nos casos de danos de âmbito regional   

ou nacional, cumpre ao autor optar pela Seção Judiciária que  

deverá ingressar com ação  .   Precedentes:  CC 26842/DF, Rel.  

Ministro  Waldemar  Axeiter,  Rel.  P/  Acórdão  Ministro  Cesar  

Asfor Rocha, Segunda Seção, DJ 05/08/2002; CC 112.235/DF,  

Rel.  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Segunda  Seção,  Dje  

16/02/2011.

3.  Isso considerado e verificando-se que o Ministério Público  

Federal  optou por ajuizar a ação civil  pública na Subseção  

Judiciária  de  Campos  dos  Goytacazes/RJ,  situada  em  
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localidade que também é passível de sofrer as consequências  

dos  danos  ambientais  que  se  querem  evitados,  é  nela  que  

deverá tramitar a ação. A isso deve-se somar o entendimento de  

que  'a  ratio  essendi' da  competência  da  ação  civil  pública,  

calca-se  no  princípio  da  efetividade,  por  isso  que,  o  juízo  

federal  do  local  do  dano  habilita-se,  funcionalmente,  na  

percepção da degradação ao meio ambiente posto em condições  

ideais para a obtenção dos elementos de convicção conducentes  

ao  desta  da  lide”  (CC  39.111/RJ,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  

Primeira Seção, DJ 28/02/2005).  A respeito, ainda: AgRg no  

Resp 1043307/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda  

Turma, Dje 20/04/2009; CC 60.643/BA, Rel. Ministro Castro  

Meira,  Primeira Seção,  DJ 08/10/2007;  CC 47.950/DF,  Rel.  

Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 07/05/2007.

4. Agravo regimental não provido.8

(grifos nossos)

IV – DO DIREITO:

1 – DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E PREVENÇÃO

Oportuno colacionar, a propósito do tema, o magistério abalizado de  Edis 

Milaré,  que  não  questiona  a  distinção  conceitual  entre  os  princípios  da  prevenção  e  da 

precaução, mas prefere adotar o primeiro deles como fórmula simplificadora e dotá-lo de 

amplitude semântica:

“De início, convém ressaltar que há juristas que se referem ao 

princípio  da  prevenção,  enquanto  outros  reportam-se  ao 

princípio da precaução. Há, também, os que usam ambas as 

8  STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, CC 118.023/DF, DJ 28/03/2012.
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expressões, supondo ou não diferença entre elas. Com efeito, há 

cambiantes semânticos entre essas expressões, ao menos no que 

se  refere  á  etimologia.  Prevenção  é  substantivo  do  verbo 

prevenir, e significa ato ou efeito de antecipar-se, chegar antes; 

induz uma conotação de generalidade, simples antecipação no 

tempo,  é  verdade,  mas  com  intuito  conhecido.  Precaução  é 

substantivo  do  verbo  precaver-se  (do  Latim  prae  =  antes  e 

cavere = tomar cuidado), e sugere cuidados antecipados, cautela 

para que uma atitude ou lesão não venha a resultar em efeitos 

indesejáveis. A diferença etimológica e semântica (estabelecida 

pelo uso) sugere que prevenção é mais ampla do que precaução 

e  que,  por  seu  turno,  precaução  é  atitude  ou  medida 

antecipatória  voltada  preferencialmente  para  casos  concretos. 

(...)  Não  descartamos  a  diferença  possível  entre  as  duas 

expressões  nem  discordamos  dos  que  reconhecem  dois 

princípios  distintos.  Todavia,  preferimos  adotar  princípio  da 

prevenção  como  fórmula  simplificadora,  uma  vez  que 

prevenção,  pelo  seu  caráter  genérico,  engloba  precaução,  de 

caráter possivelmente específico.

O  princípio  da  prevenção é  basilar  em Direito  Ambiental, 

concernindo à  prioridade  que  deve  ser  dada  às  medidas  que 

evitem  o  nascimento  de  atentados  ao  ambiente,  de  modo  a 

reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a 

sua  qualidade.  (...)  Tem razão  Ramón Martin  Mateo  quando 

afirma  que  os  objetivos  do  Direito  Ambiental  são 

fundamentalmente preventivos.  Sua atenção está voltada para 

momento anterior à da consumação do dano – o do mero risco. 

Ou seja,  diante  da pouca valia da simples  reparação,  sempre 

incerta  e,  quando  possível,  excessivamente  onerosa,  a 

prevenção é a melhor, quando não a única, solução. De fato, não 

podem  a  humanidade  e  o  próprio  Direito  contentar-se  em 

reparar e reprimir o dano ambiental. A degradação ambiental, 
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como regra, é irreparável. Como reparar o desaparecimento de 

uma espécie? Como trazer de volta uma floresta de séculos que 

sucumbiu sob a  violência  do corte  raso? Como purificar  um 

lençol  freático  contaminado  por  agrotóxicos?  Com  efeito, 

muitos danos ambientais são compensáveis, mas, sob a ótica da 

ciência  e  da  técnica,  irreparáveis.  (...)  O  estudo  de  impacto 

ambiental, previsto no art. 225, § 1°, IV, da CF, bem como a 

preocupação  do  legislador  em  ‘controlar  a  produção,  a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente’,  manifestada  no  mesmo  artigo,  inciso  V,  são 

exemplos  típicos  desse  direcionamento  preventivo.  (...)  De 

outra parte, essa ótica preventiva de tal forma se incorporou 

ao Direito Ambiental que a Conferência da Terra – ou ECO 

92  –  adotou  em  seu  ideário  o  conhecido  princípio  da 

precaução, segundo o qual a ausência de certeza científica 

absoluta  não deve  servir de  pretexto  para procrastinar a 

adoção de medidas efetivas visando a evitar a degradação 

do meio ambiente. Vale dizer, a incerteza científica milita em 

favor  do  ambiente,  carregando-se  ao  interessado  o  ônus  de 

provar  que  as  intervenções  pretendidas  não  trarão 

conseqüências  indesejadas  ao  meio  considerado. ‘O  motivo 

para a adoção de um posicionamento dessa natureza é simples: 

em  muitas  situações,  torna-se  verdadeiramente  imperativa  a 

cessação  de  atividades  potencialmente  degradadoras  do  meio 

ambiente, mesmo diante de controvérsias científicas em relação 

aos  seus  efeitos  nocivos.  Isso  porque,  segundo  se  entende, 

nessas hipóteses, o dia em que se puder ter certeza absoluta dos 

efeitos prejudiciais  das atividades questionadas,  os danos por 

ela provocados no meio ambiente e na saúde e segurança da 

população  terão  atingido  tamanha  amplitude  e  dimensão que 

não poderão mais ser revertidos ou reparados – serão já nessa 
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ocasião irreversíveis.’ (...) Anote-se, por fim, que esse princípio 

da precaução acabou inscrito expressamente na legislação 

pátria através da Conferência sobre Mudanças do Clima, 

acordada pelo Brasil no âmbito da Organização das Nações 

Unidas por ocasião da ECO 92, e ratificada pelo Congresso 

Nacional via Dec. Legislativo 1, de 03.02.1994.” 

(Direito do Ambiente, 3ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, São  

Paulo, 2004, pp. 143-6).”

2  -  O  MEIO  AMBIENTE  NA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL DE  1988    -    DOS  ESTUDOS   

AMBIENTAIS  PRÉVIOS  NECESSÁRIOS  –  DO  LICENCIMENTO  DE  OBRA 

POTENCIALMENTE DEGRADANTE EM RIO FEDERAL – ATUAÇÃO IBAMA – 

SISNAMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – LEI Nº 6.938/81 – RESOLUÇÃO 

CONAMA Nº 001/86 E Nº 237/97 – LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011 - AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS - ANA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, garante a todos o direito ao 

Meio Ambiente ecologicamente equilibrado,  dispondo,  ainda,  tratar-se de um bem de uso 

comum do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  cabendo,  desta  forma,  ao  Poder 

Público, o dever jurídico de prestar tal direito.

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.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito,  incumbe 

ao Poder Público:
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I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II  - preservar  a  diversidade  e  a  integridade  do  patrimônio 

genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético;

[...]

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;

V - controlar  a produção,  a comercialização e o emprego de 

técnicas,  métodos  e  substâncias  que  comportem risco  para  a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover  a  educação ambiental  em todos  os  níveis  de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas  que  coloquem  em  risco  sua  função  ecológica, 

provoquem a extinção de espécies  ou submetam os animais a 

crueldade.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções  penais  e  administrativas,  independentemente  da 

obrigação de reparar os danos causados.

[...]

Ressalve-se jurisprudência sobre a atuação do Instituto Brasileiro dos Recursos 

Renováveis e do Meio Ambiente – IBAMA:
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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA. CONSTRUÇÃO 

DE USINA HIDRELÉTRICA EM RIO DE DOMÍNIO DA 

UNIÃO SITUADO EM TERRAS INDÍGENAS.  ESTUDO 

DE  IMPACTO  AMBIENTAL  E  RELATÓRIO  DE 

IMPACTO  AMBIENTAL.  LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL: COMPETÊNCIA DO IBAMA.  DISPENSA 

DE LICITAÇÃO: ART. 24 DA LEI Nº 8.666/93. 1. Não sendo 

apta a demonstrar os fatos, correta a sentença que indeferiu a 

produção  de  prova  testemunhal,  não  havendo  nulidade  a  ser 

reconhecida em face da ausência de prejuízo. 2. O Estudo de 

Impacto  Ambiental  e  o  Relatório  de  Impacto  Ambiental  - 

EIA/RIMA deve  ser  realizado  com  intervenção  do  IBAMA 

quando  se  cuida  de  empreendimentos  e  atividades  com 

significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional, 

que possam afetar terras indígenas ou bem de domínio da União 

(artigo 10, caput e § 4º, da Lei nº 6.938/81 c/c artigo 4º, I, da 

Resolução nº 237/97 do CONAMA). 3. A dispensa de licitação 

prevista  no artigo  24,  XIII,  da  Lei  nº  8.666/93  requer  que  a 

contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional. 

4. Agravo retido e apelações a que se nega provimento. (TRF-1 - 

AC:  5867  PA  2001.39.00.005867-6,  Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, 

Data de Julgamento: 14/10/2009,  QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.500)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU. IMPLANTAÇÃO DA 

USINA  HIDRELÉTRICA  DO  BAIXO  IGUAÇU. 

ANULAÇÃO  DA  LICENÇA  AMBIENTAL  EXPEDIDA 

PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.  IBAMA.  AUSÊNCIA DE  INTERESSE 
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RECURSAL.  DESPROVIMENTO  DO  PEDIDO  DE 

SUSPENSÃO  DE  EXECUÇÃO  DA  LIMINAR 

ANTECIPATÓRIA  FORMULADO  PELA  UNIÃO. 

LICENCIAMENTO  AMBIENTAL.  COMPETÊNCIA DO 

IBAMA. ARTIGO 4º,  I,  DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

237/97.  EMPREENDIMENTO LOCALIZADO  NA ZONA 

DE  AMORTECIMENTO  (ART.  2º,  XVIII,  DA  LEI 

9.985/2000).  RESTRIÇÃO  DA  AÇÃO  ANTRÓPICA. 

EXIGÊNCIA  DE  LICENCIAMENTO  PELO  ÓRGÃO 

AMBIENTAL  RESPONSÁVEL  PELA  UNIDADE  DE 

CONSERVAÇÃO  OU  CORRESPONDENTE 

AUTORIZAÇÃO. ART.  2º  DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

13/90.  IMPACTOS TRANSFRONTEIRIÇOS.  REGIÃO QUE 

ABRIGA  REMANESCENTES  DO  BIOMA  DE  MATA 

ATLÂNTICA (ART. 225, § 4º, DA CRFB/88) E DECLARADA 

PATRIMÔNIO  DA  HUMANIDADE  PELA  UNESCO. 

INTERESSE NACIONAL NA CONSERVAÇÃO E MANEJO 

SUSTENTÁVEL DO PARQUE NACIONAL. Improvimento do 

agravo. (TRF-4 - AG: 38204 PR 2008.04.00.038204-7, Relator: 

CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de 

Julgamento: 07/04/2009, TERCEIRA TURMA)

Empreendimento de tal  monta obriga a  coordenação de estudos ambientais, 

pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Ambiente – SISNAMA,  cuja configuração 

transcrevemos:
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                       No feito em questão, “o   fumus boni iuris  ” e o “  periculum in mora  ” são   

manifestos    ante  as  evidências  de  um conjunto  de  danos  ambientais  de  difícil  reparação,   

podendo resultar em desabastecimento de água de muitos municípios nos Estados de Minas 

Gerais e do Rio de Janeiro, por eventual obra de transposição do referido recurso hídrico, no 

Estado  de  São Paulo,  sem os  devidos  estudos  ambientais,  além do comprometimento  da 

qualidade da água, com níveis de contaminação prejudiciais à saúde humana.     
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2.1. DA VIOLAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS – LEI 

Nº  9.433/97  –  DO  RISCO  AO  EQUILÍBRIO  ECOLÓGICO  AQUÁTICO  –  DA 

POLUIÇÃO  ATUAL  COMO  CONDIÇÃO  OBRIGATÓRIA  DE  ANÁLISE  MAIS 

ABRANGENTE DE QUALQUER INTERVENÇÃO NO RIO PARAÍBA DO SUL

A Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), estabelece 

que:

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

III- poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente:

• prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

• criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

• afetem desfavoravelmente a biota;

• afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

• lancem matérias  ou  energia  em desacordo  com os  padrões 

ambientais estabelecidos”

A situação  se  revela  de  extrema  gravidade,  pela  imediata  leitura  de 

Parecer Técnico do Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF 

– UPEA), o qual na íntegra constando da instrução da inicial, a que extraímos alguns 

trechos: 

Qualquer  diminuição  do  nível  do  rio,  na  ordem  de 

centímetros, alteraria a dinâmica hídrica dos canais e lagoas 
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da região  influindo,  também,  no lençol  freático  de  toda a 

baixada campista;

                              (…)

Destaca-se nesta pesquisa, os valores de Cloro total que estão 

acima  do  parâmetro  da  resolução  CONAMA 357/2005  em 

todas as amostragens, o que indica a presença de volumes de 

água que passaram por tratamento.  Porém, o poder oxidante 

do cloro, em águas com muita matéria orgânica favorece a 

formação de trihalometanos, substâncias cancerígenas.

(…)  caso  ocorra  a  redução  de  vazão  no  rio  Paraíba, 

principalmente no período de ocorrência das vazões mínimas, 

pode  agravar  o  quadro  de  contaminação  hoje  existente, 

alterando inclusive a salinidade das águas em consequência do 

avanço da língua salina proveniente do mar.

                            (…)

Os resultados indicam não conformidade com a legislação de 

alguns  parâmetros  onde  destacam-se  a  indicação  de 

contaminação  das  águas  (coliformes  termotolerantes)  e 

valores  de salinidade em todos os  pontos,  enquadrando as 

águas  do  sistema  como  salobra.  As  bactérias  coliformes 

termotolerantes  são  indicadoras  de  poluição  por  esgotos 

domésticos.  Elas  não  são  patogênicas  mas  sua  presença  em 

grandes  números  indicam a possibilidade  da existência  de 

microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão 

de doenças  de  veiculação  hídrica  (ex:  desinteria  bacilar, 

febre tifóide, cólera). 

A possível transposição das águas do rio Paraíba do Sul e a 

consequente  redução  de  vazão  agravará  o  quadro  atual, 

reduzindo as contribuições de água doce do rio Paraíba do Sul 

no  sistema  Vigário-Campelo-Cataia,  podendo  causar  assim 

55



                     
                      

__________________________________________________________________________________________ 

sério impacto ambiental neste e nos demais sistemas lacustres 

da região.  (grifos nossos)

Observando-se que a saúde e o bem-estar humano, assim como o equilíbrio 

ecológico aquático, não devem ser afetados por resultado de degradação da qualidade das 

águas, compete aos órgãos públicos o controle sobre os agentes causadores de poluição ou 

degradação ambiental  que ameacem os recursos hídricos, conforme normas específicas de 

proteção, tais como a Resolução CONAMA 20/86 e o Decreto 24.643/34 (Código de Águas).

Oportuno citar a Lei nº 9.433/97, que Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e que estabelece, em seu artigo 2º,  os objetivos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos:

I  -  assegurar  à  atual  e  às  futuras  gerações  a  necessária 

disponibilidade  de  água,  em padrões  de  qualidade  adequados 

aos respectivos usos;

II  -  a  utilização  racional  e  integrada  dos  recursos  hídricos, 

incluindo  o  transporte  aquaviário,  com  vistas  ao 

desenvolvimento sustentável;

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos 

de  origem  natural  ou  decorrentes  do  uso  inadequado  dos 

recursos naturais.

Desde os primórdios, tem se debruçado o homem sobre o melhor tratamento 

das questões ambientais, culminando no atual Princípio da Responsabilidade Intergeracional 

Ambiental. Veja-se, a propósito, citação bíblica:

56



                     
                      

__________________________________________________________________________________________ 

“(...) Não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, 

porque dele comerás; pois que não o cortarás (pois do arvoredo 

do campo é mantimento para o homem)”.

 Deuteronômio cap. 20, versículo 19. 

Referido princípio começa a se tornar concreto na ciência jurídica, a partir 

de  tratados  e  convenções,  sobretudo  com  a  Conferência  das  Nações  Unidas,  em 

Estocolmo,  no  ano  de  1972,  sendo  incorporado  no  texto  constitucional  de  1988, 

especialmente no artigo 225, além de legislação abrangente, mencionada anteriormente.

Dentre os princípios que compõem a ideia do Direito Intergeracional, 

destacam-se: opções (diversidade), qualidade e acesso. 

Notadamente, na presente causa, tais princípios encontram-se ameaçados, 

como se pode inferir dos mais diversos estudos técnicos ambientais, alguns dos quais na 

instrução desta ação civil pública. A uma, porque se tal intervenção ocorrer, nos moldes 

em que solicitada pelo Governo de São Paulo, não haverá opção àqueles residentes em 

municípios  dos  Estados  de  Minas  Gerais  e  do  Rio  de  Janeiro,  e  que  dependem 

exclusivamente do referido rio federal para o seu abastecimento de água. A duas, porque, 

ainda que a citada intervenção, em sendo efetuada, não gerasse diminuição da quantidade 

de água ofertada, a sua qualidade restaria comprometida, tal a degradação atual do Rio 

Paraíba do Sul. Por último, mas não excludente de outras variáveis, seja por diminuição 

da água ofertada, seja pela sua degradação por poluição, o acesso restaria inviabilizado.

57



                     
                      

__________________________________________________________________________________________ 

 Mas é necessário ressaltar que a ameaça, de dano iminente ao Rio Paraíba 

do Sul, que estamos a tratar com a presente causa, não se limita às futuras gerações. Trata-

se de ameaça imediata aos direitos de todas as  coletividades abastecidas pelo referido 

recurso  hídrico,  na  presente  data,  demandando  atuação  célere  e  sem  vacilações  dos 

poderes públicos constituídos, seja de ordem política, judiciária ou de fiscalização, assim 

como de todas as pessoas cujas vidas dependem diretamente das águas em questão.

Segue jurisprudência acerca do meio ambiente equilibrado:

DIREITO  AMBIENTAL.  ÁREA  DE  PROTEÇÃO 

AMBIENTAL  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA  TUTELA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS 

AUTORIZADORES.  ART.  225  DA  CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL.  DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE  EQUILIBRADO.  PRINCÍPIO  DA 

PRECAUÇÃO.  AGRAVO DESPROVIDO.  I  -  Cuida-se  de 

agravo  de  instrumento,  com  pedido  de  efeito  suspensivo, 

interposto contra decisão que,  em sede de ação civil  pública, 

deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada 

para que o Réu, ora Agravante, adote as medidas cabíveis para 

impedir  a  perpetuação  dos  danos  ambientais  causados  pela 

construção  irregular  de  quiosques  na  Prainha,  em Arraial  do 

Cabo,  bem  como  pelo  funcionamento  de  estacionamento 

irregular  de  veículos  na  mesma  área.  II  -  A  Constituição 

Federal,  em  seu  artigo  225,  instituiu  como  dever  do  Poder 

Público e da própria coletividade, a defesa e a preservação do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes 

e  as  futuras  gerações.  III  -  Presente  o  periculum  in  mora 
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autorizador da concessão da medida liminar de origem, tendo 

em  vista  que  a  demora  do  provimento  final  agravará  a 

degradação ambiental já perpetrada. IV - Caracterizado também 

o  fumus  boni  iuris,  na  medida  em  que  foram  constatadas 

alterações naturais da região e supressão da vegetação local em 

decorrência  da  construção  dos  quiosques  em  questão  e  do 

funcionamento  de  estacionamento  de  veículos  sobre  área  de 

preservação ambiental permanente, consoante laudo de vistoria 

do IBAMA. V - Desta forma, ponderando-se os interesses em 

jogo, não parece razoável sacrificar o meio ambiente em favor 

de  tais  construções  irregulares,  razão  pela  qual  se  revela 

adequada a medida adotada pelo Juízo a quo, como forma de 

impedir a perpetuação dos graves danos ambientais constatados. 

VI  -  O prazo  assinalado na  decisão  agravada  revelou-se  por 

demais exíguo para o cumprimento integral do extenso rol das 

medidas ali determinadas, razão que motivou o deferimento do 

efeito  suspensivo  ao  presente  agravo,  efeito  este  que  ora  se 

reconsidera,  tendo  em vista  a  ampliação  do  prazo  para  180 

(cento e  oitenta)  dias,  consoante  decisão proferida pelo MM. 

Juízo a quo. VII - Agravo de instrumento desprovido. (TRF-2 - 

AG:  201202010072819  RJ  2012.02.01.007281-9,  Relator: 

Desembargador  Federal  REIS  FRIEDE,  Data  de  Julgamento: 

25/07/2012,  SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA,  Data  de 

Publicação: E-DJF2R - Data::02/08/2012 - Página::144/145)

PROCESSO  PENAL  -  RECURSO  EM  SENTIDO 

ESTRITO  -  LEI  9.605/98,  ARTIGO  34,  PARÁGRAFO 

ÚNICO,  INCISO  II  -  REJEIÇÃO  DA DENÚNCIA POR 

ATIPICIDADE DO FATO - MATERIALIDADE DELITIVA 

COMPROVADA  -  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  -  MEIO 

AMBIENTE - DIREITO FUNDAMENTAL GARANTIDO 

PELA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  -  PRINCÍPIO  DA 
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INSIGNIFICÂNCIA  INAPLICÁVEL  -  DENÚNCIA 

RECEBIDA  -  RECURSO  MINISTERIAL  PROVIDO  - 

DECISÃO  REFORMADA. 1.  A denúncia  ofertada  às  fls. 

13/15 atende aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal. E não se vislumbra qualquer uma das hipóteses 

do artigo 395 do Código de Processo Penal, que justifique a sua 

rejeição.  2.  Há  prova  da  materialidade  e  indícios  da  autoria 

delitiva através do Boletim de Ocorrência, do Auto de Infração 

Ambiental, bem como, do Laudo de Exame Pericial. 3. O bem 

juridicamente tutelado não se resume na proteção às espécimes 

ictiológicas, mas ao ecossistema como um todo, que está ligado, 

intimamente,  a  política  de proteção ao meio  ambiente,  como 

direito fundamental  do ser  humano de ter  um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A norma cuida, não só da proteção 

do meio ambiente em prol de uma melhor qualidade de vida 

para a sociedade hodierna, como também em relação às futuras 

gerações, em obediência ao princípio da solidariedade àqueles 

que estão por vir - art. 225 da Carta Magna (direito fundamental 

de terceira geração). 4. Assim, conclui-se que o direito ao meio 

ambiente  equilibrado  é  assegurado  pela  Constituição  Federal 

como  um  direito  fundamental  de  terceira  geração,  que  está 

diretamente relacionado com o direito à vida das presentes e das 

futuras gerações, não podendo o judiciário violar a intenção do 

legislador,  expressa  na  lei,  que  teve  como  substrato  a 

obrigatoriedade  da  proteção  ambiental,  estampado  no  artigo 

225, da Constituição Federal, ao proclamar que Poder Público e 

a coletividade devem assegurar a efetividade do direito ao meio 

ambiente  sadio  e  equilibrado.  5.  É  sabido  que,  na  fase  do 

recebimento  da  denúncia,  o  principio  jurídico  in  dubio  pro 

societate deve prevalecer, devendo-se verificar a procedência da 

acusação e a presença de causas excludentes de antijuridicidade 

ou  de  punibilidade  no  decorrer  da  ação  penal.  6.  Recurso 
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ministerial provido. Denúncia recebida. (TRF-3 - RSE: 1569 SP 

0001569-80.2010.4.03.6106,  Relator:  DESEMBARGADOR 

FEDERAL PAULO FONTES, Data de Julgamento: 19/08/2013, 

QUINTA TURMA)

No feito em questão, “o    fumus boni iuris  ” e o “  periculum in mora  ” são   

manifestos    ante  as  evidências  de  um conjunto  de  danos  ambientais  de  difícil  reparação,   

podendo resultar em desabastecimento de água de muitos municípios nos Estados de Minas 

Gerais e do Rio de Janeiro, por eventual obra de transposição do referido recurso hídrico, no 

Estado  de  São  Paulo,  sem os  devidos  estudos  ambientais,  além do  comprometimento  da 

qualidade da água, com níveis de contaminação prejudiciais à saúde humana.

2.2.   DO ESTATUTO DA CIDADE – LEI Nº 10.257/2001 -  DA IMPOSSIBILIDADE 

DO  PLANEJAMENTO  URBANO  COMO  FATOR  DEGRADANTE  DO  MEIO 

AMBIENTE  –  DA AUSÊNCIA DE  MEDIDAS  LEGAIS  COM  FINS  DE  EVITAR 

DESORDENADO CRESCIMENTO URBANO 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), instrumento de subordinação do 

espaço urbano ao interesse social, traz como diretrizes gerais da política urbana, dentre outros 

elementos:

                                                      

                                                       Artigo 2º.

                                           (...)

“II- a gestão democrática por meio da participação da população 

e  de  associações  representativas  dos  vários  segmentos  da 

comunidade  na  formulação,  execução  e  acompanhamento  de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
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(...)

IV-  planejamento  do  desenvolvimento  das  cidades,  da 

distribuição espacial da população e das atividades econômicas 

do Município e do território sob sua área de influência, de modo 

a evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente;

(...)

XIII-  audiência  do  Poder  Público  Municipal  e  da  população 

interessada nos processos de implantação de empreendimentos 

ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio 

ambiente natural  ou construído,  o conforto ou a segurança da 

população.” (grifo nosso)

Para  o  alcance  de  suas  especificidades,  dispõe  o  artigo  4º  do  referido 

dispositivo legal:

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros 

instrumentos:

I –  planos nacionais, regionais e estaduais  de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social;

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:

a) plano diretor;

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;

c) zoneamento ambiental;

d) plano plurianual;

(destacamos)
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2.3. DA COMPETÊNCIA COMUM PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE – 

ARTIGO 23 DA CF/88 – DA AUSÊNCIA DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E 

AÇÕES EFETIVAS PARA EVITAR A DEGRADAÇÃO DO RIO PARAÍBA DO SUL – 

LIMITAÇÃO  DE  NOVAS  INTERVENÇÕES  ENQUANTO  NÃO  ATENDIDAS 

DIRETRIZES PROTETIVAS AO EQUILÍBRIO AMBIENTAL

Qualquer  planejamento  com fins  de  preservar  o  meio  ambiente  só  será 

efetivo  se  ancorado no tripé  sob o  qual  se  erige  o desenvolvimento  sustentável,  com 

respeito  à  dignidade  humana  e  à  função  social  da  terra  urbana,  de  modo  a  não 

comprometer a vida presente e a capacidade das gerações futuras em desenvolver suas 

próprias necessidades, observada a previsão dos artigos 182 e 225 da Carta Maior.

Nesse sentido, temos, ainda, a disposição constitucional do artigo 23, in verbis:

É  competência  comum  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 

Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

VI  -  proteger o meio  ambiente e  combater a  poluição em 

qualquer de suas formas;” (destacamos)

Aproveitamos para citar lição de Nelson Nery Júnior:

"O Poder  Público  poderá  sempre  figurar  no  pólo  passivo  de 

qualquer demanda dirigida à reparação do bem coletivo violado: 
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se  ele  não  for  responsável  por  ter  ocasionado  diretamente  o 

dano,  através  de  um  de  seus  agentes,  o  será  ao  menos 

solidariamente, por omissão no dever que é só seu de fiscalizar e 

impedir que tais danos aconteçam".

2.4.   DA SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ARTIGO 

196,  CAPUT,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  –  DA  REDUÇÃO  DAS 

DESIGUALDADES REGIONAIS – ARTIGO 43, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Lei Maior preceitua ser a saúde direito de todos e dever do Estado, de tal  

modo que as políticas públicas tenham como meta a redução do risco de doença e de outros 

agravos:

Art.  196.  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.

Por outro lado, o artigo 43 do texto constitucional dispõe que compete à União 

“articular  sua  ação  em  um  mesmo  complexo  geoeconômico  e  social,  visando  a  seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais”.

Os  cuidados  com  o  meio  ambiente  não  fazem  contradição  com  o 

desenvolvimento econômico de um estado ou região, mas, antes, e sobretudo, alertam para o 

fato  de  que  o  exaurimento  dos  recursos  solapa  todo  o  desenvolvimento.  Nesse  sentido, 

assim estabelece o artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente:
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Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

       I  -  à  compatibilização  do  desenvolvimento  econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico; 

       II  -  à  definição  de  áreas  prioritárias  de  ação 

governamental  relativa  à  qualidade  e  ao  equilíbrio 

ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

       III  -  ao  estabelecimento  de  critérios  e  padrões  de 

qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo 

de recursos ambientais; 

       IV -  ao  desenvolvimento  de  pesquisas  e  de  tecnologias 

nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais; 

       V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 

divulgação de dados e informações ambientais e à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 

qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

       VI -  à preservação e restauração dos recursos ambientais 

com  vistas  à  sua  utilização  racional  e  disponibilidade 

permanente,  concorrendo  para  a  manutenção  do  equilíbrio 

ecológico propício à vida; 

       VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 

de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição  pela  utilização  de  recursos  ambientais  com fins 

econômicos. (destacamos)

Ressalte-se, ainda uma vez, trecho de Estudo Técnico do Instituto Federal de 

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Fluminense  (IFF  –  UPEA),  dentre  tantas  e  exaustivas 
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conclusões do meio científico acerca da poluição do Rio Paraíba do Sul:

 

“Destaca-se nesta pesquisa, os valores de Cloro total que estão 

acima  do  parâmetro  da  resolução  CONAMA 357/2005  em 

todas as amostragens, o que indica a presença de volumes de 

água que passaram por tratamento. Porém, o poder oxidante 

do cloro, em águas com muita matéria orgânica favorece a 

formação de trihalometanos, substâncias cancerígenas.

(…)  caso  ocorra  a  redução  de  vazão  no  rio  Paraíba, 

principalmente no período de ocorrência das vazões mínimas, 

pode  agravar  o  quadro  de  contaminação  hoje  existente, 

alterando inclusive a salinidade das águas em consequência do 

avanço da língua salina proveniente do mar.”

2.5.   DO DIREITO DO CONSUMIDOR – LEI Nº 8.078/90 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO  PELO  ESTADO  –  ADEQUAÇÃO,  SEGURANÇA  E  EFICIÊNCIA 

COMPATIBILIZADOS COM O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – ARTIGO 22 CDC

Segundo  o  artigo  22  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  os  serviços 

públicos,  ao  serem  fornecidos,  devem  observar  os  princípios  da  adequação,  segurança, 

eficiência  e  quanto  àqueles  tidos  como  essenciais,  haverá  a  incidência  do  princípio  da 

continuidade. 

Referida intervenção, no Rio Paraíba do Sul, nos moldes em que solicitada, 

sem o devido amparo dos mais diversos estudos técnicos ambientais e da participação social, 

mediante consultas públicas, se operada, não apenas atingirá os princípios mencionados como 

também o caráter de imprescindibilidade no que tange à manutenção de patamares mínimos 

de subsistência, nos municípios que dependem diretamente do recurso hídrico em questão, 

como única fonte de água.
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Ademais, tal intervenção resultaria de ausência de planejamento urbano de um 

Estado em detrimento de outros, os quais já abastecidos pelo recurso hídrico, o qual, no dizer 

da  comunidade  científica  e  de  quantos  dependem  dele,  sem  condições  de  sofrer  novas 

intervenções, tal e qual a ora tratada.

Para  se  ter  a  dimensão  de  eventual  dano  ao  abastecimento  dos  Estados 

abastecidos  pela  calha fluvial  do Rio Paraíba  do Sul,  basta mencionar que mais  de 10 

milhões de pessoas, no Rio de Janeiro, dependem exclusivamente da água tratada na 

Estação de Tratamento de Água do Rio Guandu, o qual recebe água do Rio Paraíba do Sul, 

por transposição ocorrida no ano de 1955.

3 – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO – PRINCÍPIO FUNDAMENTAL - 

CLÁUSULA PÉTREA –  ARTIGO  60,  §4º,  I,  DO  TEXTO  CONSTITUCIONAL – 

PRINCÍPIOS  NORTEADORES  DO  EQUILÍBRIO  FEDERATIVO  –  DA 

NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DA VONTADE PARCIAL NA VONTADE TOTAL 

É  preciso  reconhecer  que  o  equilíbrio  constitucional  foi  erigido  com  o 

princípio  federativo,  adotando como linhas  mestras  a  autonomia dos  estados federados,  a 

descentralização política, a inexistência do direito de secessão, a repartição de competências e 

de  receitas  e  a  participação  da  vontade  parcial  na  vontade  total,  não  descuidando  dos 

princípios sobre os quais assentado o texto constitucional. 

No  Brasil,  a  compatibilização  vertical  é  destinada  ao  Supremo  Tribunal 

Federal, órgão do Poder Judiciário, cuja função é expressar o direito em caráter definitivo, 

com a força do Estado. Em casos extremos, ou de não compatibilização de interesses dos 

estados-membros, cabe ao STF, por exemplo, autorizar a intervenção Federal sobre os Estados 
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com o intuito de manter o pacto Federalista (art. 34, CF/88).

Nesse contexto,  o  STF atua  como verdadeiro Tribunal  da Federação,  tendo 

competência, ainda, conforme art. 102, I, ‘f’, de solucionar causas e conflitos entre os entes da 

federação, afora a sua atribuição, em recurso extraordinário, nos moldes do art. 102, III, ‘d’, 

de analisar a validade de legislação estadual contestada em face de lei Federal, servindo, em 

casos tais, como um verdadeiro órgão de proteção do equilíbrio da federação.

Corroborando tal  leitura do texto constitucional,  lapidar  é  o  pensamento de 

Paulo Gustavo Gonet Branco, que assim leciona:

“Uma  vez  que  não  há  o  direito  de  secessão  na  formula 

federativa,  os conflitos que venham a existir entre Estados-

membros ou entre qualquer deles com a União necessitam 

ser resolvidos para a manutenção da paz e da integridade do 

Estado como um todo. Assumindo feição jurídica, o conflito 

será levado a deslinde de uma corte nacional,  prevista na 

Constituição, com competência para isso.

Falhando a solução judiciária ou não sendo o conflito de ordem 

jurídica  meramente,  o  Estado  Federal  dispõe  do  instituto  da 

intervenção  Federal,  para  se  autopreservar  da  desagregação, 

bem como para proteger a autoridade da Constituição Federal.”

                              (grifo nosso)

Cumpre observar que a transposição/captação ora requerida,  pelo Estado de 

São Paulo, à União Federal, destoa de comandos da legislação pátria, como por exemplo, da 
Política Nacional do Meio Ambiente:

68



                     
                      

__________________________________________________________________________________________ 

                                                           Artigo 4º -

       I  -  à  compatibilização  do  desenvolvimento  econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico; 

       II  -  à  definição  de  áreas  prioritárias  de  ação 

governamental  relativa  à  qualidade  e  ao  equilíbrio 

ecológico,  atendendo aos interesses da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

       III  -  ao  estabelecimento  de  critérios  e  padrões  de 

qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo 

de recursos ambientais; 

Com  efeito,  qualquer  medida  interventiva,  no  recurso  hídrico  em  questão, 

demanda ações de planejamento, coordenação e supervisão, amparadas por estudos técnicos 

ambientais  aprofundados  e  abrangentes  em sua  maior  extensão.  De  outro  modo,  restaria 

configurado  flagrante  desrespeito  ao  princípio  federativo,  dado  que  o  interesse  de 

determinado ente federado não pode se sobrepor ao de outros, quando em uso de bem da 

União, estando este sob regras em curso, com funcionamento já precário.

Destaque-se  ainda  que  os  princípios  sobre  os  quais  foi  erigido  o  texto 

constitucional  devem  ser  observados,  sob  pena  de  violação  do  equilíbrio  federativo. 

Atualmente, a posição dos direitos fundamentais é composta de um aspecto prestacional, a  

qual não se destina somente a sua implementação pelo Estado, mas, também, a uma eficácia 

reflexa ou eficácia  perante  terceiros (Drittwirkung),  com ênfase  na  forma  de  "poderes 

sociais" (soziale  Gewalten),  cuja aplicação decorre das possibilidades  fáticas e jurídicas, 

permitindo a subsunção de dado princípio que em conflito de regramento ou, mesmo, de  

ordem  principiológica,  não  pode  ser  afastado,  mas  antes  relevado  por  sua  grande 

significação.  
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Impende  relevar  a  tendência  moderna  de  aplicação  dos  princípios como 

fundamentos jurídicos para as decisões, notadamente com a relativização do positivismo,  

despontando entre estes o princípio da proporcionalidade como instrumento de ponderação 

entre meio e fim, o que reclama o sopesamento (abwägung) de sua incidência, avaliando-se 

o interesse da comunidade em relação às garantias de seus integrantes, de modo que o meio 

escolhido se  preste  para  o  alcance  de determinado fim,  mostrando-se,  assim,  adequado,  

além de se revelar como exigível, o que implica não haver outro, igualmente eficaz, cuja  

adoção  resulte  em  menos  agravos  aos  direitos  fundamentais.  Neste  sentido,  temos  o 

pensamento do professor alemão Robert Alexy9:

“(...) los principios son mandatos de optimizacion, que estam 

caracterizados pr el  hecho de que puedem ser cumplidos em 

diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no 

sólo depende de las  posibilidades  reales sino también de las 

jurídicas.  El  ámbito  de  las  posibilidades  jurídicas  es 

determinado por los principios y reglas opuestos.”

Acerca  do  princípio  da  proporcionalidade,  cuja  regulação  de  interesses  

contrapostos tem se revelado de superlativa importância aos magistrados e à adequação dos  

bens jurídicos tutelados, cumpre trazer à colação o ensinamento de Paulo Bonavides 10:

“(...) a proporcionalidade pode não existir enquanto norma geral 

de  direito  escrito,  mas  existe  como  norma  esparsa  no  texto 

constitucional. A noção mesma se infere de outros princípios que 

lhe  são  afins,  entre  os  quais  avulta,  em  primeiro  lugar,  o 

princípio  da  igualdade,  sobretudo  em  se  atentando  para  a 

9   ALEXY, Robert.  Teoria de los Derechos Fundamentales.  Tradução de Ernesto Garzón Valdés.  Madri: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86.
10 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 396-397.
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passagem  da  igualdade-identidade  à  igualdade-

proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado 

de Direito.”

A idéia  de proporcionalidade,  por  servir  ao ajuste  dos  diversos  princípios,  

afirma-se como legítimo  topos  argumentativo, ao dispor um pensamento razoável, de um 

modo geral,  como fio condutor  de questões  práticas,    tornando-se meio  adequado para  

alcançar determinado objetivo, sendo considerada pela doutrina majoritária como ínsita aos  

aspectos do devido processo legal (o procedural due process e o substantive due process), 

bem como completando o princípio da reserva legal. A circunstância de não estar previsto 

na Carta Magna não afasta a sua legitimação como idéia de justa medida a ser invocada,  

conforme preceito insculpido no parágrafo 2º do art. 5º: “Os direitos e garantias expressos  

nesta  Constituição  não  excluem outros  decorrentes  do  regime  e  dos  princípios por  ela 

adotados”. Conforme lição magistral de Celso Antônio Bandeira de Mello11:

“(...) violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 

norma qualquer.  A desatenção ao princípio implica ofensa não 

apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o 

sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contro todo o sistema, subversão 

de  seus  valores  fundamentais,  contumélia  irremissível  a  seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, 

com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a 

estrutura nelas esforçada.”

11 MELLO, Celso Antônio Bandeira.  Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, 
pp. 747-748.
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V – DA LIMINAR

1  -  DA  NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  DE  MEDIDA  LIMINAR: 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA

A  concessão  de  medidas  liminares,  no  âmbito,  sobretudo,  das  ações 

coletivas,  encontra  abrigo  em  nossa  ordem  jurídica  processual.  A  par  de  qualquer 

especificidade normativa, tal possibilidade se encontra no poder geral de cautela conferido 

aos magistrados brasileiros. 

Não é menos certo que as referidas medidas, eis que concedidas no pórtico 

do processo e logo à míngua de uma cognição exauriente, por parte do Juiz que o preside, 

revestem-se  de  um  caráter  de  cautelaridade  e  fundam-se  em  juízos  antecipatórios  de 

verossimilhança. 

Em uma  palavra,  a  medida  liminar  colabora  em muito  com  a  utilidade  e 

efetividade do provimento jurisdicional de mérito. No caso de que se cuida, impõe-se, em 

nosso entendimento, a concessão de medida desta natureza. 

A uma,  eis  que  preenchida  a  exigência  de  plausibilidade  jurídica do 

quanto pleiteado pelo autor. Com efeito, toda a argumentação retro expendida revela que o 

pedido autoral há de se revelar procedente e amparado pela legislação vigente. 

A duas, o provimento jurisdicional pelo qual se busca não é de outra extensão 

que não seja tratar com justa medida o risco ambiental a ser causado, cujas obras poderiam 

ensejar um dano ambiental irreparável e um dano à saúde humana e animal inimagináveis, 

além de contribuir para conflito entre Estados-membros da Federação.

Por último, há que se considerar a existência de estudos científicos,  tais os 
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anexados, assim como a Nota Técnica do órgão estadual do ambiente do Estado do Rio de 

Janeiro,  os  quais  revelam dano  ambiental  iminente,  com desdobramentos  não  apenas  de 

ordem administrativa, mas também de ordem política. 

O prejuízo  inestimável  e  incalculável  que  reside  nos  danos  ambientais  ora 

elencados, com respaldo científico, autoriza o  Parquet Federal, diante desse Juízo, a somar 

todos os esforços, a considerar todas as variáveis, capazes de preservar a saúde humana e o 

meio ambiente equilibrado, observado o dever de cada Estado-membro de não intervenção em 

bem da União, em detrimento de interesses de outro Estado da federação. 

Nesse  sentido,  trazemos  à  colação  lição  de  Nery  e  Nery,  que  afasta  a 

necessidade  de  se  ajuizar  ação  cautelar,  antecedente  à  ação  principal,  se  preenchidos  os 

pressupostos legais de periculum in mora e do fumus boni iuris:

“Não há necessidade de ajuizar-se ação cautelar, antecedente de 

ação principal, para pleitear a liminar, com evidente desperdício 

de tempo e atividade jurisdicional.  O pedido de concessão de 

liminar  pode  ser  cumulado  na  petição  inicial  de  ACP  de 

conhecimento,  cautelar  ou  de  execução.  Preenchidos  os 

pressupostos legais do  periculum in mora e do  fumus boni  

juris,  deve  o  juiz  conceder  a  liminar,  não  havendo 

necessidade de justificação prévia” (NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de  processo  civil 

comentado e legislação extravagante em vigor. 6 ed. rev. e atual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 1357) (grifou-se)

Também  há  que  se  destacar  a  vasta  e  assentada  jurisprudência  sobre  a 

possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências 

administrativas: 
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“É  possível  ao  Poder  Judiciário  determinar  a  implementação 

pelo  Estado,  quando  inadimplente,  de  políticas  públicas 

constitucionalmente  previstas,  sem  que  haja  ingerência  em 

questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” 

(AI 734.487-AgR, Rel. Min.  Ellen Gracie, julgamento em 3-8-

2010,  Segunda  Turma,  DJE  de  20-8-2010.)  No  mesmo 

sentido: ARE  725.968,  rel.  min.  Gilmar  Mendes,  decisão 

monocrática,  julgamento  em 7-12-2012,  DJE  de  12-12-2012; 

ARE 635.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 6-12-

2011, Primeira Turma, DJE de 6-2-2012.

"A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o 

Poder  Judiciário  determinar  ao  Poder  Executivo  a  adoção de 

providências administrativas visando a melhoria da qualidade da 

prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi 

submetida à apreciação do Pleno do STF na SL 47-AgR, rel. 

min.  Gilmar  Mendes,  DJ de  30-4-2010.  Naquele  julgamento, 

esta Corte, ponderando os princípios do ‘mínimo existencial’ e 

da ‘reserva do possível’, decidiu que, em se tratando de direito à 

saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos 

autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem 

jurídica,  mas  apenas  determinando  que  o  Poder  Executivo 

cumpra  políticas  públicas  previamente  estabelecidas."  (RE 

642.536-AgR,  rel  min. Luiz  Fux,  julgamento  em  5-2-2013, 

Primeira Turma, DJE de 27-2-2013).

"A Constituição não submete a decisão do Poder Judiciário à 

complementação por ato de qualquer outro órgão ou Poder da 

República. Não há sentença jurisdicional cuja legitimidade ou 

eficácia esteja condicionada à aprovação pelos órgãos do Poder 

Político. A sentença condenatória não é a revelação do parecer 
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de  umas  das  projeções  do  poder  estatal,  mas  a  manifestação 

integral e completa da instância constitucionalmente competente 

para  sancionar,  em  caráter  definitivo,  as  ações  típicas, 

antijurídicas e culpáveis." (AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, 

julgamento em 17-12-2012, Plenário, DJE de 22-4-2013.)

"Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a imposição 

de multa diária contra o poder público quando esse descumprir 

obrigação a ele imposta por força de decisão judicial. Não há 

falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes quando o 

Poder  Judiciário  desempenha  regularmente  a  função 

jurisdicional."  (AI  732.188-AgR,  rel.  min.  Dias  Toffoli, 

julgamento em 12-6-2012, Primeira Turma, DJE de 1º-8-2012.) 

No  mesmo  sentido:  ARE  639.337-AgR,  rel.  min.  Celso  de 

Mello, julgamento em 23-8-2011, Segunda Turma, DJE de 15-9-

2011.

“O  Poder  Judiciário,  quando  intervém  para  assegurar  as 

franquias  constitucionais  e  para  garantir  a  integridade  e  a 

supremacia  da  Constituição,  desempenha,  de  maneira 

plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria 

Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, 

por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, 

não  transgride  o  princípio  da  separação  de  poderes.”  (MS 

23.452, Rel. Min.  Celso de Mello,  julgamento em 16-9-1999, 

Plenário,  DJ  de 12-5-2000.)  No mesmo sentido:  RE 583.578-

AgR,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  julgamento  em  31-8-2010, 

Segunda Turma, DJE de 22-10-2010
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2 – DO PEDIDO LIMINAR

Por  verossimilhança  da  alegação  temos  não  a  semelhança  com a  verdade, 

redutor anexo de um praxismo jurídico que é alvo dos processualistas, mas a capacidade de  

ver, através dos conteúdos de materialidade da prova vistos nos autos do procedimento, a  

inequivocidade da prova alegada. Tal não é outro o quadro fático apresentado, tendo em 

vista que estamos a falar de um dano de difícil reparação, com comprovação científica, 

além  de  consequências  não  mensuradas  como  o  desabastecimento  de  diversas 

comunidades que dependem exclusivamente do recurso hídrico a ser afetado.

Assim,  o  pedido  liminar  é  de  fundamental  importância  no  que  tange  à 

efetividade do processo, notadamente pelo disposto no art. 5º, XXXV, da Carta Política, que 

assegura proteção dos direitos nos casos de lesão e  ameaça, não olvidando que a cognição 

sumária do juízo busca a máxima efetivação dos direitos humanos quando o tempo necessário 

à cognição plena é incompatível com a efetividade da jurisdição,  especialmente quando há 

risco imediato de implementação de obras contrastando o direito a reclamar tutela urgente. 

VI – DOS PEDIDOS

Por todo o exposto nesta exordial, com base nas disposições da Constituição da 

República (especialmente nos artigos 23, incisos I, II, VI e XI, 127, caput, 129, incisos II e  

III, 170, incisos VI e VII, e 225,  caput),  da Lei nº 7.347/85 (especialmente nos artigos 1º, 

inciso I, 2º, 3º, 4º, 5º, inciso I – conforme redação dada pela Lei nº 11.448, de 15 de janeiro de 

2007, 11 e 12), da Lei nº 6.938/81 (especialmente nos artigos 4º, incisos I, II,  e III), da Lei 

Complementar nº 75/93 (especialmente nos artigos 5º, III, alínea 'd', 6º, incisos VII, alínea 'b',  

e XIV, alínea 'g', 37, incisos I e II), requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL se digne 

Vossa Excelência conceder:
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1) Decisão liminar,  inaldita altera pars (dado que não aplicável o artigo 2º da Lei nº 

8.437/92, conforme jurisprudência reiterada, uma vez que ausentes os pressupostos fáticos 

que autorizam a incidência do referido dispositivo), para determinar:

1.1.     À Agência Nacional de Águas - ANA:

a) que  se abstenha (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) de  autorizar  por 

qualquer meio a implementação de obras, pelo  do Estado de São Paulo, no 

sentido de viabilizar transposição/captação de água do Rio Paraíba do Sul, 

com o fim de abastecer o Sistema Cantareira ou microrregião da metrópole 

paulista,  enquanto  não  providos  os  estudos  ambientais  necessários  e 

abrangentes, por parte do IBAMA, com o concurso necessário dos órgãos 

estaduais de licenciamento ambiental dos Estados de Minas Gerais e do 

Rio de Janeiro,  e,  ainda,  de consulta pública a todas as comunidades a 

serem afetadas pela diminuição da vazão do referido recurso hídrico; 

b) que  suspenda  (OBRIGAÇÃO  DE  FAZER)  eventual  autorização 

concedida por outorga, para a implementação de obras, pelo Estado de São 

Paulo,  no  sentido  de  viabilizar  transposição/captação  de  água  do  Rio 

Paraíba  do  Sul,  com  o  fim  de  abastecer  o  Sistema  Cantareira  ou 

microrregião  da  metrópole  paulista,  enquanto  não  providos  os  estudos 

ambientais  necessários  e  abrangentes,  por  parte  do  IBAMA,  com  o 

concurso necessário dos órgãos estaduais de licenciamento ambiental dos 

Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e, ainda, de consulta pública 

a  todas as  comunidades a  serem afetadas  pela  diminuição da vazão do 

referido recurso hídrico.
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1. 2. Ao Estado de São Paulo e ao Governador do referido Estado:

a) que se abstenha (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) de implementar obras 

no sentido de viabilizar transposição/captação de água do Rio Paraíba do 

Sul,  com o fim de abastecer  o  Sistema Cantareira  ou microrregião  da 

metrópole  paulista,  enquanto  não  providos  os  estudos  ambientais 

necessários  e  abrangentes,  por  parte  do  IBAMA,  com  o  concurso 

necessário dos órgãos estaduais de licenciamento ambiental dos Estados 

de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e, ainda, de consulta pública a todas 

as comunidades a serem afetadas pela diminuição da vazão do referido 

recurso hídrico.

1.3.  Ao Instituto Brasileiro dos Recursos Renováveis e do Meio Ambiente 

– IBAMA para que que, nos termos das legislação aplicável, se abstenha de 

conceder  (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER)  licenciamento  ambiental  para 

obras de transposição/captação de água do Rio Paraíba do Sul, com o fim de 

abastecer  o  Sistema  Cantareira  ou  microrregião  da  metrópole  paulista, 

enquanto  não  realizadas  as  consultas  públicas  às  coletividades  a  serem 

afetadas, dada a necessária participação social, como parte do processo, assim 

como compatibilizados os interesses dos Estados-membros abastecidos pelo 

referido recurso hídrico; 

                 1.4.      À UNIÃO FEDERAL:

a) que se abstenha (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) de autorizar obras no 
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sentido de viabilizar  transposição/captação de água do Rio Paraíba do Sul, 

com o fim de abastecer o Sistema Cantareira ou microrregião da metrópole 

paulista,  enquanto  não  providos  os  estudos  ambientais  necessários  e 

abrangentes,  por  parte  do IBAMA, com o concurso  necessário  dos  órgãos 

estaduais de licenciamento ambiental dos Estados de Minas Gerais e do Rio de 

Janeiro, e, ainda, de consulta pública a todas as comunidades a serem afetadas 

pela diminuição da vazão do referido recurso hídrico.

1.5.  Multa cominatória diária, para cada réu, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), por descumprimento da decisão proferida liminarmente.

2) No mérito:

a)   a citação dos réus, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena 

de revelia;

b)   a condenação da UNIÃO FEDERAL com a confirmação do pedido 

liminar. 

c) a  condenação  da Agência  Nacional  de  Águas  -  ANA com  a 

confirmação do pedido liminar.

d)  a condenação do Instituto Brasileiro dos Recursos Renováveis e 

do Meio Ambiente – IBAMA para que que, nos termos das legislação 

aplicável,  em permanecendo  o  interesse  do  Estado  de  São  Paulo,  no 

sentido da implementação de obras de transposição/captação de água do 

Rio  Paraíba  do  Sul,  com o fim de  abastecer  o  Sistema Cantareira  ou 
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microrregião da metrópole paulista, elabore (OBRIGAÇÃO DE FAZER) 

os  Estudos de  Impacto Ambiental  e  Relatórios  de Impacto  Ambiental, 

observando a necessária participação social na tomada de decisões, com 

realização de audiências públicas, como parte do processo de eventual 

licenciamento, respeitadas as coletividades/comunidades a serem afetadas 

no curso do referido recurso hídrico, assim como os interesses dos demais 

Estados-membros abastecidos pelo referido recurso hídrico; 

e) a condenação do Estado de São Paulo e do Governador do referido 

Estado na  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  obras  de 

transposição/captação  de  água  do  Rio  Paraíba  do  Sul,  com o  fim  de 

abastecer  o  Sistema Cantareira  ou microrregião  da  metrópole  paulista, 

enquanto não providos os estudos ambientais necessários e abrangentes, 

por parte do IBAMA, com o concurso necessário dos órgãos estaduais de 

licenciamento  ambiental  dos  Estados  de  Minas  Gerais  e  do  Rio  de 

Janeiro,  e,  ainda,  de consulta pública a todas as comunidades a serem 

afetadas pela diminuição da vazão do referido recurso hídrico, nos demais 

estados-membros banhados por este.

f) a cominação, a cada réu, ao pagamento de multa diária, no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), por eventual descumprimento da decisão 

da sentença transitada em julgado.
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VII - DAS PROVAS:

Por  fim,  pretende  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL demonstrar  a 

veracidade dos fatos através de depoimentos, estudos técnicos, juntada de novos documentos 

e tudo mais quanto se mostre pertinente à instrução da ação, com fins de admissibilidade dos 

fatos alegados e melhor visualização dos danos a serem acarretados ao meio ambiente, nos 

termos de suas razões ora expendidas. REQUER, ainda, a citação do Estado de Minas Gerais 

e do Estado do Rio de Janeiro, para, se assim o desejarem, comporem a lide, na qualidade de 

litisconsortes ativos, dado o interesse exponencial dos referidos entes federativos na questão. 

Como elementos documentais, junta, à presente propositura de ação civil pública, 5 (cinco) 

anexos impressos e 2 (duas) mídias (Mídia 1 – DVD-R; Mídia 2 – CD-R).

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

       Campos dos Goytacazes (RJ), 21 de maio de 2014.

           EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA

                        Procurador da República

JG
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