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Procuradoria da
República em Bragança
Paulista

GAEMA – GRUPO DE ATUAÇÃO
ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DR(A). JUIZ(A) FEDERAL DA ____ VARA
CÍVEL DA 23ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
que esta subscreve e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo
Promotor de Justiça que a esta subscreve, designado ao GAEMA/PCJ Campinas,
nos termos da designação para atuação conjunta com o Promotor de Justiça do
Meio Ambiente de Amparo1, usando das atribuições que lhe são conferidas, vêm,
respeitosamente, perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 127, “caput” e
artigo 129, inciso III, todos da Constituição Federal; artigos 1°, incisos III e VI da Lei
n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); artigo 103, inciso VIII, da Lei Complementar
n° 734/93 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de São Paulo); disposições da
Lei n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), bem como com
supedâneo nos documentos colacionados ao PAA nº 62.1097.0000006/2020-7, IC nº.
14.1097.0000012/2015-4 (ambos em tramitação perante o GAEMA-PCJ - Campinas)
e nas peças de informação 1.34.028.000176/2020-71 (em trâmite no MPF-Bragança),
ajuizar a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de LIMINAR
1

nº 8458/2020 - os integrantes do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA – Núcleo
IX – PCJ Campinas, para, sem prejuízo de suas atribuições normais, e em conjunto com o Promotor de Justiça
natural, oficiarem nos autos do Procedimento Administrativo de Acompanhamento – PAA nº
62.1097.0000006/2020-7, em trâmite pela Promotoria de Justiça de Amparo, a partir do dia 17 de agosto de 2020.
Publicado no DOE 21/08/2020.
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em face do
DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E O ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de
entidade autárquica, inscrita no CNPJ nº 46.853.800/0001-56, com sede na Rua Boa
Vista, 170, Bloco 5, São Paulo- SP, representado por seu SUPERINTENDENTE, no
uso de suas atribuições, definidas nos artigos 9º e 10 da Lei do Estado de São Paulo
no 7.663, de 30 de dezembro de 1991;
CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade por ações de
economia mista, integrante da administração indireta do Estado de São Paulo (órgão
delegado do Governo do Estado de São Paulo), com sede na Avenida Professor
Frederico Hermann Jr, nº 345, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05459-900,
inscrita no CNPJ sob o nº 43.776.491/0001-70, Inscrição Estadual nº 109.091.375118 e Municipal nº 8.030.313-7, telefone número (11) 3133-3000, endereço eletrônico
www.cetesb.sp.gov.br.
pelos motivos de fato e de direito expostos a seguir.

A presente ação tem como objeto principal a irregularidade na
desistência pelo DAEE com a concordância da CETESB do pedido de outorga
preventiva do uso de recursos hídricos junto a ANA – Agência Nacional de Águas e
na emissão de uma nova normativa, a Portaria nº 3.280/2020 (doc. 6), alterando a
Portaria DAEE nº 1.630/2017 para dispensar o DAEE “de obter as outorgas os usos
(...) pelo DAEE, em corpos de água de domínio da União, onde a Autarquia tem
delegação da Agência Nacional de Águas, para emissão de Outorgas.”
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I – HISTÓRICO DOS FATOS
Em julho de 2015 foi instaurado perante o núcleo GAEMA – Campinas
o inquérito civil nº. 14.1097.0000012/2015, cujo objetivo era apurar a regularidade e a
legalidade do licenciamento das obras para construção da barragem Duas Pontes, em
Amparo, e da barragem em Pedreira, que seriam construídas pelo DAEE.
Ambas as obras tiveram o mesmo processo de licenciamento
(Licença prévia nº 2513, Processo Impacto 189/2013 – docs. 4.1 e 4.2). À época, tal
acompanhamento se mostrava viável dada a fase inicial dos debates com a sociedade
e o incipiente processo de licenciamento e requerimento das outorgas necessárias
que tramitavam conjuntamente.
Entretanto, com o indeferimento do pedido de outorga preventiva para
o Barramento do Rio Camanducaia em Amparo através da Resolução ANA nº 987, de
22 de agosto de 2016 (doc. 05), naqueles autos permaneceram somente o
acompanhamento da construção da Barragem no município de Pedreira.
Oportuno traçar no momento algumas informações colhidas no IC
12/2015, quando de sua instauração e que são pertinentes à Barragem de Amparo,
além de informações já obtidas quanto à outorga para uso dos recursos hídricos e a
expedição da Licença Prévia - LP nº 2513/2016 e da Licença de Instalação - LI nº
2617/2020 da Barragem Duas Pontes em Amparo (doc. 21).
Por intermédio do Decreto de Utilidade Pública nº. 60.141, de 11 de
fevereiro de 2014, foram declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação,
imóveis situados nos Municípios de Campinas, Pedreira e Amparo.
Em continuidade, em abril de 2014, houve a homologação do
processo licitatório para contratação de Empresa de Consultoria Técnica
Especializada de Engenharia para Elaboração de Serviços de Consultoria para
Elaboração do Projeto Executivo, do Estudo de Impacto Ambiental - ElA e do Relatório
de Impacto Ambiental - RIMA para as referidas barragens de Pedreira e Amparo.
Em agosto de 2016 foi emitida a Licença Ambiental Prévia 2513
(docs. 4.1 e 4.2) emitida conjuntamente para as barragens de Pedreira e Amparo,
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cujas exigências foram objeto de análise em parecer técnico da CETESB e serão
apontadas em tópico próprio considerando a irregularidade na não “emissão da
outorga” pelo DAEE para a represa de Duas Pontes no município de Amparo.
Também no tocante à irregularidade da não emissão da outorga, a
Associação Resgate o Cambuí protocolou em 17 de agosto de 2020 representação
junto ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Município de
Bragança Paulista, autuada sob nº 1.34.028.000176/2020-71, deduzindo pedidos para
adoção de medidas administrativas e judiciais no que diz respeito à dispensa pelo
DAEE da outorga de uso de recursos hídricos e da emissão da licença de instalação
pela CETESB sem existência desse documento pela ANA – ente competente.
Em tópicos próprios serão analisados detalhes das licenças
prévia e de instalação, além da outorga para uso dos recursos hídricos, objeto
principal da presente ação.

II – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Conforme consignado no Parecer Técnico CETESB 069/2020/IE
(doc. 20), que subsidiou a emissão da LI, o empreendimento Duas Pontes é assim
caracterizado:
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Informações básicas sobre o empreendimento são descritas nos
seguintes quadros extraídos do citado parecer técnico.
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Imagem aérea do empreendimento e projeção da área de alagamento
no mapa a seguir colacionado:
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Trata-se, portanto, de empreendimento de grande porte.

III - PARECER TÉCNICO CETESB 069/2020/IE
Além da caracterização do empreendimento, foram apresentadas no
Parecer Técnico CETESB 069/2020/IE (doc. 20) considerações sobre o atendimento
das condições constantes da Licença prévia 2513 emitida em 25/08/2016 (doc. 4.1 e
4.2) pertinentes à barragem de Amparo, condicionantes aqui separadas que
demonstram a importância da avaliação da qualidade da água e a regularidade da
outorga pelo Órgão competente, no caso a Agência Nacional de Águas – ANA, que
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como se demonstrará em tópico próprio foi desconsiderada pelo DAEE e pela
CETESB.
•

Exigências 1.12 e 1.13 da LP 2513:

Exigências

referentes

ao

detalhamento

do

Programa

de

Monitoramento Hidrológico e apresentação das outorgas emitidas pela Agência
Nacional das Águas (fls. 28 do parecer).
No que tange à outorga de direito de uso de recursos hídricos
(exigência 1.13 da LP 2513), esta será objeto de tópico próprio, dada a sua
complexidade e aos seus reflexos na continuidade das obras do barramento.
Foi apresentado o detalhamento do Programa de Monitoramento
Hidrológico e concluiu o parecer técnico que o interessado deverá apresentar, antes
do desvio do rio ou no primeiro relatório quadrimestral, a versão definitiva do Plano de
Trabalho e Rede de Monitoramento Hidrológico, com cronograma atualizado e
localização georreferenciada dos pontos de monitoramento de nível e vazão,
acompanhado da protocolização junto a ANA.
•

Exigência 1.15 da LP 2513:

Referente à obtenção da autorização para supressão da vegetação e
intervenção em áreas de preservação permanente e respectivo Termo de
Recuperação Ambiental – TCRA (fls. 29/30 do Parecer).
Foi obtida a Anuência Prévia n°04/2020/SUPES/SP, emitida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
para Supressão de Vegetação no Bioma Mata Atlântica. Foi apresentada Tabela com
a quantificação das intervenções necessárias para a implantação da Barragem Duas
Pontes (fls. 30 do Parecer):
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Foi emitida pela Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da
CETESB a Autorização nº. 29.924/2020 para supressão de vegetação, intervenção
em Área de Preservação Permanente e corte de árvores nativas isoladas relativas ao
eixo da barragem e áreas de apoio, mediante a assinatura dos Termos de
Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRAs 29.919/2020 e 29.920/2020.
•

Exigência 1.43 da LP 2513:

Referente à apresentação da Deliberação do Comitê PCJ com as
ações detalhadas do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias
dos rios Camanducaia e Jaguari (fls. 74 do Parecer). Exigência considerada atendida:

•

Exigência 1.44 da LP 2513:

Relativa à apresentação da revisão e do detalhamento do Programa
de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos (fls. 75 do
Parecer).
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Os estudos apresentados foram avaliados pelos Departamentos de
Qualidade Ambiental e de Gestão Ambiental da CETESB, dando origem ao Parecer
CETESB 001/19/EQ/CJ. A conclusão emitida pode ser resumida no trecho
colacionado (fls. 82):
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IV – DA NECESSÁRIA OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS
RECURSOS HÍDRICOS
Para entender a irregularidade que se procura corrigir com a presente ação
e a prevenção dos danos ambientais daí advindos é necessário entender o sistema
de outorga quando envolve Rios de domínio da União como o caso do Rio
Camanducaia2 e a delegação de competência de sua gestão para Unidades
Territoriais Estaduais como São Paulo através do Departamento de Águas e Energia
do Estado de SP- DAEE.
A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH criada por meio da Lei
9.433/97 estabelece como um de seus instrumentos a outorga dos direitos de uso de
recursos hídricos (art. 5º, inciso III), sendo que o regime de outorga de direitos de
uso de recursos hídricos, conforme definição do art. 11 da citada Lei, tem como
objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o
efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
Disciplina o artigo 12 da mencionada lei que estão sujeitos à outorga pelo
Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
(...)
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a
qualidade da água existente em um corpo de água. (g.n.)

Em 2004, a Agência Nacional de Águas - ANA delegou ao DAEE, por meio
da Resolução ANA nº 429/2004 (doc. 01), a competência para emissão da outorga
para as Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde se insere
o Rio Camanducaia, formador do Rio Piracicaba.

2

Disponível em https://www.ana.gov.br/gestao-da-agua/saiba-quem-regula/rios/rios. Acesso em
28/08/2020.
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(...)

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim
Sevilha, Bragança Paulista – SP - CEP 12914-160
Telefone (11) 4481-8144

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 340 – Cidade
Judiciária – Jardim Santana - Campinas- SP - CEP 13088-902
Tel. (19) 3578-8334 gaemacampinas@mpsp.mp.br

Assinado eletronicamente por: RICARDO NAKAHIRA - 10/09/2020 17:48:15
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017481466300000034806205
Número do documento: 20091017481466300000034806205

Num. 38437409 - Pág. 12

Procuradoria da
República em Bragança
Paulista

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 141, Jardim
Sevilha, Bragança Paulista – SP - CEP 12914-160
Telefone (11) 4481-8144

GAEMA – GRUPO DE ATUAÇÃO
ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 340 – Cidade
Judiciária – Jardim Santana - Campinas- SP - CEP 13088-902
Tel. (19) 3578-8334 gaemacampinas@mpsp.mp.br

Assinado eletronicamente por: RICARDO NAKAHIRA - 10/09/2020 17:48:15
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091017481466300000034806205
Número do documento: 20091017481466300000034806205

Num. 38437409 - Pág. 13

Procuradoria da
República em Bragança
Paulista

GAEMA – GRUPO DE ATUAÇÃO
ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Posteriormente, por intermédio da Resolução 1.225/2013, a Diretoria
Colegiada da ANA revogou a competência delegada ao Estado de Minas Gerais para,
por sua autoridade outorgante, emitir outorgas preventivas e de direito de uso de
recursos hídricos em corpos d’água de domínio da União na Bacia PCJ.
Portanto, permaneceu a delegação quanto ao Estado de São Paulo,
por sua autoridade outorgante – DAEE, para as situações elencadas no art. 2º da Res.
429/2004, quais sejam:
•

Derivação ou captação de parcela de água para consumo final, incluindo
abastecimento público ou insumo de processo produtivo;

•

Lançamento em corpo d’água de esgoto e demais resíduos líquidos e
gasosos;

•

Aproveitamento de potencial hidrelétrico e,

•

Outros usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade da água
existente no corpo d’água.

A outorga de direito de uso de recursos hídricos para barramentos
não foi incluída no rol citado, sendo interpretado que estaria incluída no inciso IV do
art. 2º quando diz “Outros usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade da
água existente no corpo d’água”.
Ainda que assim não fosse, e pudesse ser perquirida sobre a possível
delegação de competência de outorga para barramentos, forçoso concluir que a
própria ANA expediu resolução posterior e específica quanto ao tema,
espancando qualquer dúvida que se poderia levantar.
Assim, dispõe a Resolução nº. 74/2018 (doc. 09), em seu art. 1º, II,
“a”:
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No mesmo sentido de exigir à Diretoria Colegiada a outorga
preventiva e de direito de uso de recursos hídricos já tratava a Resolução da ANA nº
1.942 de 2017 e que foi expressamente revogada pelo artigo 5º da resolução ANA
74/2018.
Antes ainda da resolução nº 74/2018, quando o DAEE estava no
processo de discussão do EIA-RIMA para o licenciamento de ambas as Barragens de
Pedreira (Rio Jaguari) e Duas Pontes em Amparo (Rio Camanducaia), após
provocação do Ministério Público, a ANA solicitou parecer à Procuradoria Geral
Federal que atua junto a ANA, sendo que através do Parecer nº 326/2015/PFANA/PGF/AGU (doc. 03) analisou a necessidade de outorga pela ANA para ambas as
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barragens de Pedreira e Duas Pontes no município de Amparo/SP, considerando o
instrumento de Delegação dado pela Resolução 429/2004.
O cerne do parecer produzido era avaliar eventual óbice para que
um órgão estadual que possui delegação de competência para outorga em um
rio de domínio da União emita uma outorga a si próprio, que no caso era o DAEE,
REQUERIDO nessa ação.
Entendendo no caso que a delegação analisada era um ato
discricionário, excepcional e que a autoridade delegante poderia inclusive avocar o
ato, definiu a Procuradoria Geral Federal que a outorga deveria ser solicitada pelo
DAEE à ANA, inclusive para afastar discussão futura sobre eventual conflito de
interesse, garantindo segurança jurídica para decisões idôneas e isentas que deverão
ser tomadas.

Observe-se que o parecer datado de outubro de 2015 foi a base para
que o DAEE e a própria CETESB (órgão licenciador do empreendimento), também
REQUERIDA, solicitassem, na época, a necessária outorga à ANA, tanto que a
CETESB expressamente consignou essa necessidade na emissão da Licença
prévia nº 2513 (docs. 4.1 e 4.2) que serviu a ambos os Barramentos (Pedreira e Duas
Pontes-Amparo). Posteriormente, como se demonstrará, o DAEE desistiu desse
pedido de outorga utilizando-se de um subterfúgio para conseguir a licença do Órgão
Ambiental.
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(...)

No caso de Amparo, secundada por toda essa legislação, a ANA já
emitiu decisão acerca da outorga pretendida, indeferindo-a por três vezes, como se
exporá mais adiante.
A sequência desses fatos encontra-se, aliás, muito bem delineada no
item “(i) Do histórico do processo de outorga” da representação formulada pela
entidade Associação Resgate o Cambuí (doc. 13).
De extrema importância destacar que o motivo pelo qual a outorga
não foi concedida diz respeito à inadequação da qualidade da água para o
abastecimento público. Para que não se faça aqui explicação extensa e
detalhadamente técnica, mas dada a relevância do motivo da negativa da outorga,
cabe esclarecer, simplificadamente, que as concentrações de fósforo na água
encontram-se em níveis inaceitáveis e que, com a construção do barramento, podem
levar à “ocorrência de alterações indesejáveis na qualidade de água, incluindo
florações de algas, e diversos prejuízos aos usos múltiplos, particularmente para o
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uso preponderante previsto, abastecimento público”3.
Entre os anos de 2016 e 2019, durante as tentativas do DAEE em
obter a outorga da ANA, foram realizadas reuniões entre ambos os órgãos para a
discussão de questões técnicas, além de apresentação de diversos estudos
complementares e propostas do DAEE para reduzir as cargas de fósforo na água,
as quais não atingiram resultados satisfatórios.
Nos pareceres emitidos para justificar a negativa da outorga, a ANA
aponta lacunas, incorreções, falta de clareza e inadequação nos métodos utilizados
nas análises realizadas pelo DAEE. Solicita ajustes e complementações, os quais não
são integralmente cumpridos a contento, levando ao indeferimento da outorga para
todos os pedidos realizados.
Observa-se, portanto, que mesmo após o DAEE realizar estudos
complementares a pedido da ANA e apresentar novas alternativas para reduzir as
cargas de fósforo, estas não foram consideradas suficientes para garantir a
melhoria da qualidade da água a níveis aceitáveis.
Assim, pode-se afirmar que, no atual cenário, estando o DAEE
autorizado a construir a barragem mediante a emissão da Licença de instalação pela
CETESB e considerando toda a análise técnica feita por especialistas da ANA, a água
que será armazenada no reservatório será imprópria à finalidade a que se
destina, causando a obra um grande prejuízo ao erário e trazendo irreversíveis danos
ao meio ambiente.
A sequência dos fatos é exposta a seguir, sendo apresentados
trechos de documentos encaminhados pelo DAEE e pela ANA ao longo dos anos.
A primeira solicitação de outorga foi realizada pelo DAEE, em
12/02/2016, tendo sido indeferida, conforme Resolução 987/2016:

3

Informação constante nos pareceres emitidos pela ANA, a saber: Parecer Técnico 57/2019/COREG/SRE (item 56, pg. 10, doc. 22) e Parecer Técnico 83/2019/COREG/SRE (item 25, pg. 6, doc. 23).
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Em fevereiro de 2018, novamente o DAEE requereu a outorga para o
Barramento Duas Pontes em Amparo.
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Novo parecer emitido pela ANA em 25/07/2019 (Parecer Técnico
nº 57/2019/ COREG/SRE4) novamente recomendou o indeferimento do pedido
de outorga preventiva, sendo aprovado esse indeferimento pelo Superintendente
4

Doc. 22. Pg. 2823-2835.
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de Regulação da ANA, encaminhando-o para providência da Diretoria Colegiada5
(p. 2850, proc. ANA) em 02 de agosto.

5

Doc. 13. Pg. 05
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Como observado na Representação endereçada ao MPF pela
Associação Resgate o Cambuí a fls. 05 (doc. 13), antes da apreciação pela Diretoria
da ANA, o DAEE, em 06/08/2019, pediu a desistência da outorga sob a alegação
de necessidade de “revisão dos estudos técnicos do empreendimento”.
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Novo pedido foi protocolado em 24/10/2019 (p. 2854 - processo
outorga ANA) e novamente foi indeferido (p. 2856 - processo outorga ANA)6:

6

Doc. 23.
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Novamente o DAEE, em 18 de dezembro de 2019, desiste do
pedido (p. 2880 – Processo outorga ANA) sob o argumento da necessidade de
estudos complementares e não encaminha mais nenhuma solicitação.
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Os fatos que se seguiram demonstram que o DAEE buscou um
subterfúgio legal para dar sequência ao empreendimento sem precisar da
“anuência” da ANA através do processo de outorga.
Para que isso fosse possível, em 24/06/2020 o DAEE publicou a
Portaria nº 3.280/2020 (doc. 6), alterando a Portaria DAEE nº 1.630/2017 e
disciplinando novo texto ao art. 10 dessa última para dispensar “de obter as
outorgas os usos, as obras e os serviços executados ou contratados pelo
DAEE, em corpos de água de domínio do Estado ou naqueles de domínio da
União, onde a Autarquia tem delegação da Agência Nacional de Águas, para
emissão de Outorgas, observada a legislação ambiental”.

Ou seja, não conseguindo a outorga pelos meios legais postos,
quais seja, através do pedido formulado à ANA, o DAEE simplesmente alterou a
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legislação para que fosse “dispensado” dessa obrigatoriedade, e dando
continuidade ao processo de aparente legalidade publicou despacho em 14 de julho
de 2020 dispensando de outorga a interferência no Rio Camanducaia para a
Barragem Duas Pontes no município de Amparo (doc. 07).

Posteriormente, em 05 de agosto de 2020, foi emitida a Ordem de
serviço para início das obras para a construção da Barragem de Duas Pontes em
Amparo (doc. 19).
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Importante aqui registrar a participação da CETESB para que essa
manobra legal pudesse chegar à permissão de início das obras mesmo com todo o
histórico de negativas do verdadeiro Órgão competente, a Agência Nacional de Águas
– ANA.
Como se constata do registrado no Parecer Técnico CETESB
069/2020 (doc. 20), por intermédio do Ofício SUP 0115/2020 (doc. 16), emitido em
10/01/2020, afirmou o DAEE que seria de sua própria competência a emissão de
outorgas de direito de uso hídrico e interferência em cursos d’água de domínio da
União, nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, calcado na
Resolução 429/2004 da ANA (doc. 20, fls. 28 do Parecer Técnico 069/2020).
Ademais, informou que o DAEE adota a postura de não emissão de
uma outorga para si, concluindo que a Ordem de Serviço do DAEE, a ser dada após
a emissão da Licença de Instalação, será caracterizada como a correspondente
autorização para a interferência. Também, delegado o poder outorgante pela ANA ao
DAEE, caberia a ele a fiscalização da segurança da barragem Duas Pontes:
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Ou seja, após anos tentando a obtenção da outorga pela ANA, o
DAEE lançou mão de Resolução em vigor desde o ano de 2004 para justificar
pretensa competência delegada para a outorga.
Assim,

completamente

contrário

às

regulações

da

ANA

o

entendimento esposado pelo DAEE perante a CETESB quanto à sua pretensa
competência para outorga própria no caso do Barramento de Amparo.
Aliada à contrariedade ao diploma regulamentador, tem-se a evidente
insegurança jurídica e ambiental na pretendida concentração no mesmo ente
empreendedor das figuras de outorgante e fiscalizador.
Como se depreende, a ANA já expediu resolução e indeferiu o
pedido de outorga preventiva, não cabendo ao DAEE nova decisão sobre tema
já decidido pela esfera competente.
Cumpre ressaltar que o indeferimento do pedido de outorga se
fundamentou na “qualidade de água e enquadramento dos corpos de água”. Eventual
continuidade do processo de licenciamento e das obras de instalação do
empreendimento poderão resultar em vultosos prejuízos ao erário, além de
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expressivos danos ambientais sem que haja sequer segurança na utilização da água
do barramento para regularização hídrica.
Não obstante, ao expedir a Licença de Instalação nº. 2617, em
10/06/2020 (doc. 21), como já dito acima, a CETESB impôs como uma das exigências,
para antes do início da obra, a apresentação da Outorga de Direito de Uso de Recurso
Hídrico para a Barragem Duas Pontes. Tal exigência, aliada ao posicionamento do
DAEE, são indicadoras do descumprimento pelo empreendedor das exigências
ambientais do licenciamento.

(…)
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A linha do tempo referente à outorga e à emissão das Licenças prévia e de instalação das barragens de Pedreira e
Amparo permite a melhor visualização da incoerência do caso em tela:
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Ou seja, a CETESB, como Órgão ambiental, deveria ter questionado
o Órgão competente, ANA, para saber se o procedimento que começou a ser adotado
pelo DAEE era legal.
A própria diretoria de Avalição de Impacto estranhou a justificativa do
DAEE solicitando parecer jurídico da própria CETESB (doc. 14), a qual simplesmente
ignorou a discussão jurídica do assunto sob a alegação de que “não cabe à CETESB
adentrar no conflito sobre o órgão competente para emissão da necessária
outorga para interferência do recurso hídrico, eis que extrapola a esfera do
licenciamento ambiental (...)”.
Ora, com todo respeito, o licenciamento ambiental deve ser baseado
nos critérios legais postos e cabe sim ao Órgão Ambiental, na dúvida quanto à
verdadeira competência, questionar o outro órgão que no caso vertente era a ANA.
Ao simplesmente “ignorar” o conflito, chancelou a ilegalidade.

V – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A Constituição Federal alça o meio ambiente ecologicamente
equilibrado a direito fundamental, sem o qual não se vislumbra a garantia do direito
à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana:
“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:
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;
(...)
§3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
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e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.”

Evidenciando a competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios nessa seara, dispõe o Texto Maior em seu art. 23,
VI:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas;(...)”
A defesa do meio ambiente é de tal forma importante para o
ordenamento jurídico brasileiro que, em seu artigo 170, o qual inicia o título referente
à ordem econômica e financeira, a Constituição a coloca como princípio a ser seguido:
Art. 170. 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:
(...)
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação; (...)

Verifica-se, assim, que a defesa do meio ambiente tem importância
cada vez maior para a sociedade, de modo que até mesmo a ordem econômica deve
protegê-lo.
A lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, também conhecida
como "Lei das Águas" e que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídricos, elenca, dentre os
fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, em seu art. 1º, in verbis:
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“Artigo 1.º - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:
I – a água é bem de domínio público;
II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
...”
Ainda, consta do citado diploma legal, dentre os objetivos da Política
Nacional de Recursos Hídricos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”
(art. 2º, I, Lei 9.433/97).
Outrossim, o art. 3º da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos,
em seus incisos I e III, disciplina:
“Art. 3º. Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos
aspectos de quantidade e qualidade;
...
III – a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão
ambiental;
...”
A Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/81,
objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando
assegurar no País, condições de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
O atingimento desse objetivo ocorre principalmente por ações
governamentais na manutenção do equilíbrio ecológico com a racionalização do uso
do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos recursos
ambientais e proteção dos ecossistemas; controle e zoneamento das atividades
potencial ou efetivamente poluidoras; acompanhamento do estado da qualidade
ambiental, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental.
Como instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, destacase a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras.
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A lei Federal nº 9.433/1997 constituiu marco importante na história da
regulamentação do setor, consolidando os seguintes princípios: reconhecimento da
água como um bem público, finito e vulnerável, dotado de valor econômico; a
necessidade do uso múltiplo das águas; gestão integrada; a prioridade do uso dos
recursos hídricos, em situações de escassez: consumo humano e dessedentação de
animais; a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão das
águas; gestão descentralizada; a participação dos diferentes níveis do poder público,
dos usuários e da sociedade civil no processo de tomada decisão; gestão participativa
e integrada, sem dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos.
Dada a relevância dos recursos hídricos, no art. 1° da Lei nº 9.433/97
encontra-se o que já era expresso pela CF (arts., 20, 111 e 26, I): "a água é um bem
de domínio público" (art. 1°, inc. I). Todavia, o legislador ordinário ainda atribuiu a esta
a condição de "recurso natural limitado, dotado de valor econômico” (art. 1°, inc. 11).
Uma das diretrizes da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos
consiste na articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores
usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional (art., 3º, inc. IV). Assim,
são definidas as competências no que se refere à gestão de recursos hídricos de cada
um dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento Integrado de
Recursos Hídricos, previstos no artigo 33, incisos I, l-A, III, IV e V. da citada
Lei(Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas e a
Agência de Água, os Comitês de Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos
federal, estaduais, do Distrito Federal e municipal).
Da mesma forma, impõe-se levar em consideração que a "bacia
hidrográfica", como fundamento definido por Lei, "é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos” (art. 1°, inc. V).
Disciplina, ademais, a Lei Federal nº. 9.433/97 no seu art. 11 que o
regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos - tem como objetivos
assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício
dos direitos de acesso à água (art. 11). Estão sujeitos à outorga do Poder Público a
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derivação ou a captação de parcela da água existente em um corpo de água para
consumo final ou insumo de processo produtivo e outros.
O art. 18 da Lei nº 9.433/97 expressa que a outorga, pressuposto para
a cobrança dos recursos hídricos, "não implica a alienação parcial das águas, que são
inalienáveis, mas o simples direito de seu uso".
Ou seja, face a importância dos recursos hídricos tornou-se
legalmente estabelecido que jamais poderão vir a ser alienados, mas sim protegidos,
ainda que sendo conferido o respectivo "direito de uso".
Objetivando garantir uma efetiva proteção dos recursos hídricos
pátrios, para que sua utilização possa ocorrer de forma racional, com vistas ao
desenvolvimento sustentável, o legislador ordinário incluiu de forma taxativa, no inciso
III do art. 3°, da Lei 9.433/97 a importância da "integração da gestão de recursos
hídricos com a gestão ambiental" e da articulação e integração com as demais
políticas e gestões (de uso do solo, relativas aos planejamento regional, estadual e
nacional, gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, diversidades regionais
etc.), relativos às diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Essa questão foi ressaltada no artigo 31 de tal diploma legal, ao se
estabelecer que: "Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos os
Poderes Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das
políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de
meio ambiente com as políticas federais e estaduais de recursos hídricos".
Anterior à Política Nacional de Recursos Hídricos, o Estado de São
Paulo já havia editado em 1991 a sua Política Estadual de Recursos Hídricos por meio
da Lei Estadual nº 7.663/91 que tem como objetivo assegurar que a água, recurso
natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem estar social, possa
ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios (artigo 2°), por seus
usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo território do Estado de São Paulo.
A aplicação da Legislação Estadual é norteada por diversos princípios
(art. 3°) a saber: I - gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem
dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos e das fases meteórica,
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superficial e subterrânea do ciclo hidrológico; II - adoção da bacia hidrográfica como
unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento; III - reconhecimento do
recurso hídrico como um bem público de valor econômico, cuja utilização deve ser
cobrada, observados os aspectos de quantidade, qualidade e as peculiaridades das
bacias hidrográficas: IV - rateio do custo das obras de aproveitamento múltiplo de
interesse comum ou coletivo, entre os beneficiados; V - combate e prevenção de todas
causas e dos efeitos adversos da poluição, das inundações, das estiagens, da erosão
do solo e do assoreamento dos corpos d'água; VI - compensação aos municípios
afetados por áreas inundadas resultantes da implantação de reservatórios e por
restrições impostas pelas leis de proteção de recursos hídricos; VII - compatibilização
do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a
proteção do meio ambiente.
Se por um lado a Política Estadual de Recursos Hídricos elenca
princípios que devem ser observados em sua implementação, também estabelece
diretrizes (art. 4°) pelas quais o Estado assegurará meios financeiros e institucionais
para utilização racional dos recursos hídricos, maximização dos benefícios
econômicos e sociais resultantes do aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos,
proteção das águas contra ações que, possam comprometer o seu uso atual e futuro,
prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e rurais, com vistas à proteção contra
a poluição física e o assoreamento dos corpos d'água, situações que vêm traduzidas
nas condicionantes dos artigos 9º e 10 da Lei Estadual 7.663/91.
Nos termos da Lei Estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997,
em seu art. 10, parágrafo único, consideram-se mananciais de interesse regional as
águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito,
efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público, sendo um dos
objetivos da referida lei compatibilizar as ações de preservação dos mananciais de
abastecimento e as de proteção ao meio ambiente.
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VI – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Nos exatos termos do artigo 12 da Lei 7.347/857 e artigo 294 e
seguintes, do Código de Processo Civil8, vislumbra-se no caso concreto a hipótese de
concessão da tutela provisória de urgência de forma antecipada e incidental para
evitar a continuidade das obras do empreendimento Barragem Duas Pontes em
Amparo, sustando-se todas as autorizações concedidas para a realização de
intervenções sobre os meios físico e biótico enquanto não emitida a correta outorga
pelo Órgão competente – ANA, bem como evitar a continuidade dos danos ambientais
ocorridos até o momento, com as devidas providências.
Presente a probabilidade do direito, consubstanciado em todos os
argumentos acima mencionados os quais evidenciam que o DAEE desistiu do
processo de outorga junto a ANA para emitir a Portaria DAEE nº 3.280/2020 que
dispensou de forma ilegal e irregular a necessidade de outorga nos corpos d’água de
domínio da União aonde o DAEE tem delegação, ao arrepio da interpretação da
própria ANA conforme documento 03 que era de conhecimento tanto do DAEE quanto
da CETESB pois fora utilizado para a solicitação e emissão da outorga do barramento
de Pedreira, também em rio de domínio federal, como claramente demonstrado na
linha do tempo acima.
O perigo de dano, “periculum in mora”, reside no fato de que a
continuidade das obras implicará perpetuação de danos ambientais, potencialmente
irreversíveis pela falta de avaliação adequada, pelo Órgão competente no caso a ANA
quanto à qualidade da água que poderá transformar o uso pretendido em inadequado.

7

Art. 12: Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita
a agravo.
8

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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Ademais, a concessão da tutela pretendida poderá evitar prejuízos ao
Meio Ambiente dado que as intervenções ambientais já em curso, como a
movimentação de terra e a supressão de vegetação em área protegidas somente se
justifica a partir da utilidade pública da obra, que para ser adequada deve preencher
todos os requisitos legais.
Tendo em vista a urgência do caso, requer a apreciação do pedido
liminar, dispensada a prévia oitiva do Poder Público, pois evidente a continuidade
dos danos e a dificuldade de reversão do provimento final.
Em face de todas estas considerações, requer-se, em caráter de
urgência e antes de qualquer outra providência:
i. A suspensão imediata das obras da Barragem Duas Pontes;
ii. A suspensão imediata da Licença de Instalação n°. 2617 e da
continuidade de todo e qualquer procedimento relacionado
ao

licenciamento

e

autorizações

atinentes

ao

empreendimento Barragem Duas Pontes (doc. 21);
iii. A suspensão imediata da autorização nº. 29.924/2020, emitida
pela CETESB, para supressão de vegetação, intervenção em
APP e corte de árvores nativas isoladas relativas ao eixo da
barragem e áreas de apoio, com a consequente suspensão dos
TCRAs 29.919/2020 e 29.920/2020, considerando o risco de
irreversibilidade dos danos à flora e fauna decorrentes dos cortes
efetuados, caso a outorga não seja regularizada

e o

empreendimento seja embargado definitivamente;
iv. A realização imediata e permanente, enquanto durar a liminar
concedida, de medidas para impedir a ocorrência ou o
agravamento de potenciais danos ambientais oriundos da
paralisação das obras, como, por exemplo, processos erosivos e
interferência em corpos d’água decorrentes de movimentação de
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terra;

problemas

com

materiais,

equipamentos,

entulho,

maquinário e produtos químicos relacionados à obra, os quais
podem ocasionar contaminação do solo e da água, acidentes
e/ou atração de animais transmissores de doenças; problemas
relacionados ao tráfego, dentre outros;
v. A designação da CETESB como órgão responsável pela
identificação, por meio de vistoria no local, de todos os potenciais
problemas ou danos ambientais a serem causados pela
paralisação das obras, bem como pela fiscalização periódica das
ações a serem realizadas pelo empreendedor para mitigar os
impactos, cabendo a ela também a aplicação das penalidades
cabíveis em caso de descumprimento;
vi. Deverá a Prefeitura Municipal de Amparo atuar como
fiscalizadora das ações mencionadas no item anterior, reportando
à CETESB qualquer irregularidade ou tomando as providências
cabíveis quando de sua competência;
vii. Fixação de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a ser fixada pelo descumprimento da decisão.
Como garantia da efetividade da medida jurisdicional ora pleiteada,
deverá o DAEE apresentar, no prazo de 10 dias:
a)

Imagens aéreas das áreas em obra, registradas por meio de

drone, incluindo coordenadas geográficas;
b)

Indicação de todos os locais, delimitados por poligonais e

apresentados

em

geoprocessamento

arquivo
ou

digital

Google

compatível

Earth,

onde

com
já

programas

foram

de

realizadas

intervenções, sejam de movimentação de terra, construções, demolições
ou retirada de marcos físicos (cercas, portões, porteiras etc.), depósito de
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material, maquinário e veículos pesados, intervenções sobre fauna, flora,
recursos hídricos ou quaisquer outras atividades relacionadas à obra;
c)

Fotos dos locais e intervenções referentes ao item anterior;

d)

Relatório assinado por profissional habilitado e com recolhimento

de ART informando quais medidas serão implantadas para mitigar os danos
ambientais já ocorridos e evitar a incidência de novos danos, incluindo
cronograma de execução;
e)

Relatório assinado por profissional habilitado e com recolhimento

de ART que comprove as medidas mitigadoras implantadas, incluindo
registro fotográfico, no prazo de 15 dias a contar da entrega do relatório
mencionado no item “d”.

VII – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do
Estado de São Paulo requerem:
1. A distribuição da presente ação com os documentos que a
instruem;
2. A citação do DAEE e CETESB para, querendo, contestar a presente
ação, que deverá seguir o rito ordinário, no prazo legal e sob pena de revelia, sendo
deferidos os benefícios do disposto no art. 242, parágrafo 3º do CPC;
3. A intimação da ANA9 para que se manifeste nos autos quanto aos
pedidos e documentos legais anexados, informando ainda desde quando tem
conhecimento do início das obras e as providências que foram tomadas;
4. Seja deferida a produção de todas as provas em Direito admitidas;

9
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5. Seja julgada PROCEDENTE a presente ação para confirmar por
sentença todos os pedidos deduzidos em tutela provisória de urgência pelos
vícios expostos, reconhecer a nulidade dos atos praticados sobre a sua vigência
e, condenar o requerido DAEE a:
a)

Cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em abster-

se de autorizar e/ou realizar quaisquer atividades nas áreas
necessárias à construção do Barramento Duas Pontes em
Amparo/SP até que regularizado o empreendimento perante o Órgão
Competente – ANA, sob pena de multa diária ("astreinte"), no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao fundo previsto
no art.13 da Lei nº 7.347/85, devida desde o dia em que se configurar
o descumprimento;
b)

Caso a outorga não seja concedida pela ANA e/ou a obra não

mais seja realizada por quaisquer motivos, o cumprimento de
obrigação de fazer, consistente em reparar definitivamente todos os
danos ambientais ocorridos, seus agravamentos e evitar novos danos
na área do empreendimento, tanto materiais como morais coletivos,
eventualmente apurados em instrução processual.

Condenar a requerida CETESB a:
a)

Manter a suspensão dos efeitos da LI 2617/2020 (doc. 21)

enquanto não resolvida a regularização da outorga e os problemas de
qualidade da água;
b) A obrigação de verificação dos danos ocasionados pelo coREQUERIDO DAEE enquanto suspensas as obras;
c) Caso

não

sejam

retomadas

por

desistência

do

empreendedor, a condenação ao acompanhamento da compensação dos
danos a serem apurados.
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6. Requer-se, por fim, que os valores decorrentes da aplicação da
multa diária sejam corrigidos monetariamente a partir de sua fixação, bem como
carreados ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados competente (art.
13 da Lei nº 7.347/85).
Dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para efeitos
fiscais.

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2020.

RICARDO NAKAHIRA
Procurador da República

RODRIGO SANCHES GARCIA
Promotor de Justiça
GAEMA/Campinas
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