
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL

Considerando o teor das notícias veiculadas pela
imprensa no dia 19 de março de 2014, no sentido de, que o Governo do Estado
de São Paulo elaborou um projeto para construir uma interligação destinada a
transpor água da bacia do Paraíba do Sul (represa do Jaguari) para o sistema
Cantare ira e, assim, tentar resolver o problema de escassez de água em São
Paulo e região metropolitana;

Considerando o teor das informações veiculada no
jornal O Vale edição de 20 de março de 2014, cuja manchete "Estado quer
levar água da bacia do rio Paraíba até SP" viola um dos objetivos precípuos do
GAEMA-Núcleo Paraíba do Sul, que é o de proteger e de preservar a bacia
hidrográfica do Rio Paraíba do Sul;

Considerando que tal projeto, ainda não divulgado,
publicamente, está estimado em 500 milhões de reais e suas obras, ao longo
de dois anos, atravessariam 15 quilõmetros da represa do Jaguari até a
represa Atibainha, mediante um sistema de drenagem que retira água no
volume de até 5 mil metros cúbicos por segundo da daquela represa;

Considerando que, segundo publicado naquele
periódico, "o governo vai construir um sistema de canais, túneis ,e estações
elevatórias", havendo "três traçados em estudo, mas o mais provável margeia a
rodovia Dom Pedro", e que "o governo diz que a Sabesp vai buscar
financiamento do governo federal para tocar o projeto" (OVale, p. 3);

Considerando que, conforme divulgado na imprensa,
o reservatório de Paraibuna, que integra o CBHPS (Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) atingiu no verão um índice de apenas 41%
do volume de água, enquanto o nível de água da represa Jaguari vem
diminuindo sensivelmente, alcançando a marca preocupante de 38% do seu
volume normal.
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Considerando que o projeto do Governo do Estado
de São Paulo agravaria ainda mais essa situação e, a pretexto de salvaguardar
os interesses da Capital e da região metropolitana - onde racionamento de
água pela população, nos períodos de seca, parece não estar sendo realizado
a contento - causaria danos irreparáveis aos ciclos hídricos naturais e,
consequentemente, ao ecossistema do Vale do Paraíba, com repercussões
imprevisíveis na flora e na fauna;

Considerando que o impacto ambiental decorrente
da anunciada obra de transposição de águas para a bacia hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul ainda não foi estimado, conforme informam a CETESB (fls. 180)
e o DAEE em ofício encaminhado ao MPF datado de 5 de maio de 2014, faz-se
de rigor o conhecimento, pelo GAEMA, de todo o projeto governamental, para
rigorosa análise técnica;

Considerando-se que ainda há diligências
necessárias para adoção das providências legais que se fizerem cabíveis;

Considerando, ainda, que a Constituição Federal,
em seu artigo 225, dispõe que: "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 para as presentes e futuras gerações".

Considerando-se que o § 3° do mesmo dispositivo
Constitucional dispõe que "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 reparação dos
danos causados";

Considerando que o artigo 3° da Lei 6.938/81 dispõe
que, para os fins previstos na referida Lei, entende-se por: 111- poluição: a
degradação da qualidade ambiental resultantes de atividades que, direta ou
indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c)
afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou
sanitàrias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energias em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos.

Considerando que o artigo 14, § 10, da Lei n°
6.938/81 cria para o degradador a obrigação de reparar os danos ao meio
ambiente, independentemente de existência de culpa e que a competência
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para a propositura de eventual ação civil pública é do foro local em que ocorreu
o prejuízo (Lei n. 7347/85, art. 2°);

Considerando, enfim, que a água é um dos bens
mais preciosos do planeta -:- conforme se depreende do Código ,de Águas e
da Política Nacional dos Recursos Hídricos - e que, por si só, merece ser
protegida e preservada em seus ciclos e cursos naturais, respeitadas as
respectivas regiões e seus ecossistemas, de modo que o problema localizado
de sua escassez na Capital não pode justificar uma intervenção governamental
drástica e temerária na bacia hidrográfica ora defendida pelo GAEMA-NPS .

INSTAURAMOS o presente

INQUÉRITO CIVIL

averiguar - em caráter preventivo - o impacto
ambiental do anunciado projeto do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
que visa a transpor águas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para a
represa Cantareira.

Determino, no mais, a realização das seguintes
diligências:

1. Registre-se e autue-se a presente Portaria,
consignando na capa que versa sobre questão imprescritível, devendo figurar
como representados a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, além
de se promoverem as devidas anotações e registro, inclusive no SIS MP
INTEGRADO, nos termos do Ato Normativo nO665/2010- PGJ -CGMP;

2. Oficiem-se aos representados com cópia desta
Portaria, notificando-a da instauração do presente procedimento, solicitando-se
informações sobre os fatos investigados neste procedimento e respectivos
processos licenciatórios, assim como uma cópia integral do projeto de
transposição hídrica. Prazo de 15 dias;

3. Oficie-se ao DAEE, à Diretoria de Procedimentos
de Outorga e de Fiscalização, aos cuidados de sua diretora, Dra. Leila de
Carvalho Gomes, solicitando-se no prazo de 15 dias de cópia integral do
procedimento administrativo decorrente do pedido formulado pe;::BESP \ ~_
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datado de 18/3/2014, da documentação que o instruiu, bem como de qualquer
complementação que tenha sido protocolada posteriormente;

4. Agende-se com a CETESB, com a Sra. Ana
Cristina Pasini da Costa, Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental e com o
Ministério Público Federal na primeira data disponível nas agendas de todos;

6. Comunique-se, por ofício, ao Ministério Público
Federal, dando-lhe ciência da instauração deste procedimento;

7. Encaminhe-se por email cópia desta Portaria às
Promotorias de Justiça de Meio Ambiente de São José dos Campos, Jacareí e
Santa Isabel, bem como à 1a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de São
Paulo, e aos GAEMAS de Campinas e de Piracicaba, informando seus
representantes acerca da instauração do presente procedimento;

8. Comunique-se, por email, a instauração deste
procedimento ao Excelentíssimo Senhor Promotor Coordenador do GAEMA,
em São Paulo, instruindo-o com cópia desta Portaria;

9. Dada à relevância da questão ambiental objeto
deste procedimento, comunique-se a presente instauração ao Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo;

10. Autue-se a documentação recebida do Ministério
Público Federal e da CETESB nesta data, bem como a documentação que
segue anexa a esta portaria.

Nomeamos, para secretariar os trabalhos e as
diligências, a Sra. Olívia Hitomi SaIo, Oficial de Promotoria lotada neste Grupo
de Atuação Especial.

São José dos C~pos, 27 de m i@de 2014.

LAERTE ~N~O LEVAI
Promotor de Justiça

JAIME MEIRI DO NA
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