
EXCELENTÍSSIMO(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  __  VARA  DA  SUB SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE ITAITUBA/PA

Aqua Vitae – estas duas palavras resumem o valor
fundamental  de  um dos  elementos  naturais  mais
importantes para a humanidade através dos tempos:
a  água.  Esse  recurso  transcende  sua  sucinta
composição  química  para  representar  o  suporte
básico para a sobrevivênvia e o desenvolvimento da
pessoa  humana,  não  apenas  sob  a  perspectiva
biológica e orgânica, mas, também, como parte de
sua história, cosmovisão e essência1.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , pela Procurador da República

signatário, e alicerçado nos artigos 5º, inciso LXXVIII; 20, inciso XI; 127, caput, e 129,

inciso III e V; 231, caput, e § 1º, todos da Constituição Federal de 1988; artigos 2º; 5º,

inciso III,  alínea e; 6º, inciso VII,  alíneas  c e d; todos da Lei Complementar nº 75/93;

artigos 1º, incisos IV; 2º; 3º; 5º, caput e inciso I; 12, caput; e 19 da Lei nº 7.347/85, vem,

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido de decisão liminar IN INITIO  LITIS  E INAUDITA  ALTERA  PARS

em desfavor da  AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS , pessoa jurídica de

direito  público  interno, a  ser  citada  e  intimada  no Escritório  de  Representação  da

1BUOB CONCHA, Luis Carlos. “Direito à água: entendendo seus componentes econômico, social e cultural
como fatores de desenvolvimento para os povos indígenas”  In SUR – Revista de Direitos Humanos, n. 17,
2012, p. 41.
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Procuradoria Geral Federal  nesta cidade, com endereço na Rua Floriano Peixoto, n. 383, 3º

andar, Centro, Santarém/ PA, CEP 68.005-060.

1. DO OBJETO DA AÇÃO

A presente Ação Civil Pública tem por objeto a declaração de nulidade da

Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) da Usina Hidrelétrica de

São Luiz do Tapajós emitida pela Agência Nacional de Águas por meio da Resolução nº.

1.308, de 30 de novembro de 2015, em desrespeito à legislação aplicável ao Brasil, uma vez

que:  i)  até  o  momento  não  foi  implementado  o  Comitê de  Bacia  Hidrográfica  Rio

Tapajós/Teles  Pires,  nem  aprovado  seu  respectivo  Plano  de  Recursos  Hídricos;  ii)  o

empreendimento ainda não foi considerado viável do ponto de vista socioambiental pelo

órgão licenciador (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –

Ibama), que não concedeu Licença Prévia. 

Cumulativamente,  pleiteia-se  obrigação  de  não  fazer,  no  sentido  de

impedir que a ANA emita nova DRDH no processo de licenciamento ambiental da Usina

Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós até que os vícios tenham sido sanados.

2. DOS FATOS

A Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós está prevista para o médio

curso do rio Tapajós, a 330 km acima de sua foz, distando cerca de 65 km da zona urbana

da  cidade  de  Itaituba,  estado  do  Pará.  Com um reservatório  estimado  em 729  km²  e

barramento de cerca de 8 km de extensão ao longo do rio, deverá gerar em média 4.012

MW, com custo previsto de 32 bilhões de reais. Trata-se da maior obra planejada pelo

Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  II  e,  caso  construída,  irá  impactar  povos

indígenas, comunidades tradicionais e populações urbanas das cidades no entorno do rio

Tapajós. 

O  empreendimento  está  sendo  licenciado  pelo  Ibama e,  atualmente,

encontra-se  em  fase  de  auferimento  de  sua  viabilidade  socioambiental.  O  Estudo  de
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Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) foram entregues para

apreciação do licenciador em 14 de julho de 2014, juntamente com a solicitação de Licença

Prévia  -  LP (DOC.  01).  O  Ibama identificou  diversas incongruências  e  omissões  nos

Estudos, consubstanciados em cinco pareceres técnicos (DOC. 02). No mesmo sentido, os

órgãos intervenientes, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan (DOC.

03) e a Fundação Nacional do Índio - Funai, encontraram óbices à aprovação dos estudos e

emissão da LP, com destaque para o último, cujos pareceres técnico e jurídico identificaram

inconstitucionalidade material do empreendimento em razão da necessidade de remoção

compulsória de povos indígenas (DOC. 04), ação vedada pela Constituição Federal, art.

231, §5º. Paralelamente, os municípios de Itatituba (DOC. 05) e de Santarém tornaram

pública a necessidade de aprofundamento e complementação dos estudos2.

Em síntese, os Estudos passaram pelo escrutínio e avaliação técnica do

órgão licenciador  e  órgãos  intervenientes no  processo de licenciamento ambiental,  que

concluíram pela impossibilidade de se decidir a respeito da viabilidade socioambiental do

empreendimento a partir do conteúdo atual do EIA/Rima, condicionando uma nova análise

à  complementação  e  correção  dos  estudos.  Neste  momento,  o  órgão  empreendedor

(Centrais  Elétricas  do  Brasil  S.A.  -  Eletrobras)  está  complementando  e  corrigindo  os

estudos, para então solicitar nova avaliação.

A despeito  de  o  processo  de  licenciamento  se  encontrar  em  fase  de

avaliação da viabilidade do empreendimento, a Agência Nacional de Águas emitiu no dia

30 de novembro de 2015 a Resolução nº. 1.308, concedendo a Declaração de Reserva de

Disponibilidade Hídrica em favor da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós (DOC. 06):

Art. 1º Declarar reservada,  à Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL,  na  seção do rio Tapajós situada às coordenadas geográficas
04º33’29,82”  de  latitude  sul  e  56º16’41,78”  de  longitude  oeste,  a
disponibilidade hídrica caracterizada pelas vazões naturais afluentes,
constantes  do  Anexo  I,  subtraídas  das  vazões  médias destinadas  ao
atendimento de outros usos consuntivos a montante no horizonte de 5
anos, conforme Anexo II, das vazões/hidrograma a ser mantido no trecho
de vazão reduzida, das vazões necessárias para operação do sistema de
transposição de níveis de São Luiz do Tapajós (até 30 m³/s), quando em

2 Disponível  em:  http://www.oestadonet.com.br/index.php/meio-ambiente/item/8993-hidreletricas-no-
tapajos-prefeitura-de-santarem-vai-acionar-uniao-na-justica-para-incluir-no-eia-rima-area-abaixo-da-usina
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operação, e da vazão necessária para operação de eventual  sistema de
transposição de peixes, caso implantado.

Art.  2º As  vazões  reservadas  têm  a  finalidade  de  garantir  a
disponibilidade hídrica necessária  à viabilidade do aproveitamento
hidrelétrico São Luiz do Tapajós, Município de Itaituba, Estado do
Pará […].

A emissão da DRDH viola  a legislação brasileira,  ante a ausência de

Licença Prévia ao empreendimento e a inexitência de um Comitê de Bacia Hidrográfica e

Plano de Recursos Hídricos da bacia do Rio Tapajós-TelesPires, motivo pelo qual requer-se

que seja anulada por este juízo.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1. DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DA LEGITIM IDADE DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público, como instituição

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127).

Para o cumprimento do seu mister, foi-lhe conferida, no seu art.  129, incisos III e V, a

atribuição de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 75/93, em seu art. 5º, inciso

III, alínea e, estabelece como função institucional do Ministério Público da União a defesa

dos direitos e interesses coletivos. O art. 6º, inciso VII, alíneas b e c, descreve a titularidade

do Ministério Público da União para instaurar o inquérito civil e propor ação civil pública

em defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor

artístico,  estético,  histórico,  turístico  e  paisagístico,  além  da  proteção  dos  interesses

individuais indisponíveis, difusos e coletivos. Semelhante disposição encontra-se no art. 1º,

inciso IV, da Lei 7.347/85, legitimando, pois a atuação deste Ministério Público Federal e o

cabimento da presente Ação Civil Pública.
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3.2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

No caso em tela, a legitimidade passiva da  Agência Nacional de Águas

(ANA)  na  Ação decorre de sua atribuição legal  de emitir  a  Declaração de Reserva de

Disponibilidade Hídrica para empreendimentos hidrelétricos (Lei nº. 9.984/00, art. 7º), bem

como do fato de a Agência ter editado a  Resolução nº. 1.308, concedendo a DRDH em

favor da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós.

3.3 DA ACP Nº 18966-22.2014.4.01.3600 E DA AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA

Em 19 de novembro de 2014, o Ministério Público Federal  deu início a

uma  ação  coordenada  para  exigir  que o  governo  federal  instale Comitês  de  Bacia

Hidrográficas referentes às bacias dos principais rios Amazônicos. Ao total, foram ajuizadas

9 ações civis públicas em 6 Estados da Amazônia Legal (Amapá, Amazonas, Mato Grosso,

Pará, Rondônia e Roraima)3, tendo como pedido obrigação de não fazer para obstar que a

ANA emita Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) e sua conversão

em outorga, nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos na respectiva

bacia hidrográfica, até a implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica e aprovação do

Plano de Recursos Hídricos.

A criação do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Tapajós/Teles Pires está

sendo discutida no âmbito da ACP nº 18966-22.2014.4.01.3600 (DOC. 07), ainda pendente

de julgamento definitivo em primeira instância.  Embora a presente ação também tenha

como uma de suas causas de pedir a inexistência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio

Tapajós-Teles Pires e do Plano de Recursos Hídricos, ressalta-se que não há litispendência,

por duas razões.

Primeiro,  os  pedidos são  diferentes:  enquanto  na  ACP  nº  18966-

3 Disponível em: http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/destaques-do-site/mpf-em-defesa-das-bacias-hidrograficas-1.
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22.2014.4.01.3600 o pedido tem natureza exclusivamente mandamental (isto é, obrigação

de não fazer no sentido de não emitir a DRDH até que a omissão seja sanada), a presente

ação cumula um pedido desconstitutivo (nulidade da  DRDH em favor do empreendimento

de São Luiz do Tapajós, emitida através da Resolução ANA nº. 1.308/2015) com um pedido

mandamental (obrigação de não emitir nova DRDH enquanto não supridas duas carências:

emissão  de  Licença  Prévia  pelo  órgão  licenciador  e  implantação  do  Comitê  de  Bacia

Hidrográfica do  Rio  Tapajós-Teles  Pires e  aprovação do respectivo Plano de Recursos

Hídricos). 

Segundo,  embora  o  pedido  mandamental  das  duas  ações sejam

semelhantes (não idênticos,  pois lá se tenta impedir  a concessão de DRDH a qualquer

empreendimento na bacia,  enquando aqui  se pretende impedir nova emissão de DRDH

especificamente à UHE São Luiz do Tapajós), a presente ação possui uma causa de pedir

adicional: a não emissão de nova DRDH enquanto não concedida a Licença Prévia – por

conseguinte, atestada a viabilidade socioambiental - à UHE São Luiz do Tapajós.

Portanto, não há que se falar em litispendência, nos termos do Código de

Processo Civil, art. 313, §2º.

3.4. AUSÊNCIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA TAPAJÓ S – TELES

PIRES E DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS

A Constituição Federal  de 1988, em seu art. 21, inciso XIX,  obrigou o

Governo  Federal  a  criar  um  Sistema  Nacional  de  Gestão  de  Recursos  Hídricos.

Posteriormente, a Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos,

trouxe, como seus principais fundamentos, a convicção de que “a água é um recurso natural

limitado” (art. 1º, II) e de que, “em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais (art. 1º, III)”. E tem, como

objetivos, “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”; “ a utilização racional e integrada

dos recursos hídricos”; e “a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de

origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais” (art. 2º). 
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Também incorporou a ideia-força de que, numa sociedade de risco, este não

pode ser assumido apenas por decisão governamental. Pelo contrário, a possibilidade de

risco  aciona  a  necessidade  de  diálogo  e  participação,  de  modo que toda a  sociedade,

consciente de sua existência, seja chamada a decidir, com conhecimento e informação. Daí

porque,  em  seu  art.  1º,  VI,  estabeleceu  que  “a  gestão  dos  recursos  hídricos  deve  ser

descentralizada  e  contar  com  a  participação  do  Poder  Público,  dos  usuários  e  das

comunidades”. 

Há,  ainda,  uma outra noção que lhe é central:  “a bacia  hidrográfica é a

unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação

do Sistema Nacional  de Gerenciamento de Recursos Hídricos” (art.  1º,  V).  Trata-se do

diagnóstico  de  que  qualquer  intervenção  em  um  corpo d'água  gera  repercussão  na

respectiva bacia. Não há, na atual lei, novidade alguma. A Resolução CONAMA 001, de 23

de janeiro de 1986, já estipulava: 

Art. 5º O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional de
Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

(…)

III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou  indiretamente
afetada  pelos  impactos,  denominada  área  de  influência  do  projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.
(d.n.)

Nos termos da Lei  9.433/97, a bacia hidrográfica demanda um plano de

recursos hídricos (art. 8º), que deve ser aprovado pelo respectivo comitê de bacia (art. 38,

III).  Aqui  se  articulam  os  dois  pilares  da  Política Nacional  de  Recursos  Hídricos:

planejamento  e  participação.  A  ausência  de  qualquer  um  deles  a  compromete  em

definitivo: no primeiro caso, por colocar em risco a suficiência de um recurso fundamental

à existência humana; no segundo, pela ofensa ao princípio democrático que lhe é inerente. 

Oportuno  trazer  o  conceito  de  bacia  hidrográfica:  “conjunto  de  terras

drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. A ideia de bacia hidrográfica

está associada à noção da existência de nascentes, divisores de águas e características dos
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cursos de água, principais e secundários, denominados afluentes e subafluentes”4.

A)  A OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

POR  BACIA  HIDROGRÁFICA E  NA CRIAÇÃO  DOS  COMITÊS  DE  BACIA

HIDROGRÁFICA

Não existem Planos de Recursos Hídricos específicos para cada uma  das

bacias  hidrográficas  da  Amazônia.  Essa  omissão  decorre  também  da  inexistência  de

Comitês de Bacia Hidrográfica.  Na tentativa de suprir  a falta,  o Conselho Nacional  de

Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, aprovou um documento sui generis

chamado Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do

Rio Amazonas – PERH-MDA (DOC. 08).

Ao ser  acionada sobre a implementação desse Plano,  a ANA, em 22  de

setembro de 14, confessou tanto a inexistência do Comitê de Bacia Hidrográfica, como a de

um Comitê Gestor que se incubiria da implementação do PERH-MDA:

Informamos que a ANA não dispõe de acompanhamento sistemático
da implementação do PERH-MAD. De acordo com a Lei nº 9.437/97, em
seu art. 37, cabe ao Comitê de Bacia o acompanhamento da execução do
Plano  de  Recursos  Hídricos  da  bacia  e  sugestão  das  providências
necessárias ao cumprimento de suas metas. Como inexiste tal colegiado
com atuação que abranja toda a região da MDA, foi criado pela Resolução
CNRH  nº  128/2011,  um  Colegiado  Gestor  com  responsabilidade  de
auxiliar na implementação do PERH-MDA. Destaca-se que tal colegiado
ainda não foi instalado. (DOC. 09, d.n.)

A Resolução CNRH nº 128 que aprovou o PERH-MDA (DOC. 10), dentre

os considerandos, destaca que "ainda não foi instituído Comitê da Bacia Hidrográfica

em nenhum dos afluentes da área da margem direita do rio Amazonas, objeto do Plano

e o papel do CNRH na formulação de diretrizes complementares para a implementação e

gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos”. (d.n.)

4Conceito extraído do sitio eletrônico http://www.rededasaguas.org.br/bacias-
hidrograficas/conceito/
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Destaca-se, ainda, como justificativa para a elaboração do PERHMDA, “a

necessidade de se contar com um planejamento para o uso e conservação das águas das

bacias hidrográficas dos afluentes da margem direita do rio Amazonas, em razão do forte

desenvolvimento que a região vem experimentando, até que sejam aprovados o Plano de

Recursos Hídricos (sic) das bacias que a compõe (sic) pelos respectivos comitês". (d.n.) 

Ocorre que, passados três anos, não há nenhum Comitê de Bacia instalado,

nenhum Plano de Recursos Hídricos por bacia elaborado, nem tampouco o PERH-MDA

possui  o  condão  de substituir  o  Plano  de Recursos  Hídricos  de  cada  uma das  bacias

hidrográficas da Amazônia e, em especial, da bacia hidrográfica do Rio Tapajós/Teles Pires,

discutida nesta Ação.

Em  consequência,  a  ANA  concedeu  a  Declaração  de  Reserva  de

Disponibilidade  Hídrica  à  Usina  Hidrelétrica  de  São Luiz  do  Tapajós  (Resolução  nº.

1.308),  sem  levar  em  consideração  a  participação  dos  usuários  e  das  comunidades,

notadamente  dos  povos  indígenas  e  comunidades  ribeirinhas  que  serão  afetados,  e  os

múltiplos e diversos usos que estes grupos fazem da água.

B)  A  ILEGALIDADE  DA  DECLARAÇÃO  DE  RESERVA  DE  DISPON IBILIDADE

HÍDRICA (DRDH) E A OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RE CURSOS HÍDRICOS

A Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) tem  como

objetivo  reservar  a  quantidade de  água  necessária  à operação do  empreendimento  e  é

emitida durante o processo de licenciamento ambiental de cada empreendimento.

No caso de uma usina hidrelétrica, por exemplo, o pedido é formulado pela

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) ou EPE (Empresa de Pesquisa Energética)

que remete cópia do contrato de concessão ou do ato administrativo de autorização para

exploração  de  potencial  de  energia  hidráulica.  Com  base  nisso,  a  ANA transforma

automaticamente a DRDH em outorga de direito de uso dos recursos hídricos, em rios de

domínio da União.
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Ocorre que tanto a DRDH quanto a sua outorga deveriam estar baseadas no

Plano de  Recurso  Hídrico  da  Bacia  Hidrográfica,  que não  existe  in  casu.  Portanto,  a

inexistência desse Plano infringe a Lei das Àguas (Lei nº 9.433/97), quando esta determina

que a outorga deve estar condicionada às prioridades do uso das águas estabelecidas nos

Planos dos Recursos Hídricos:

Art.  13.  Toda  outorga  estará  condicionada  às  prioridades  de  uso
estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe
em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições
adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso.

Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar
o uso múltiplo destes.

Não há  como se preservar  o  uso  múltiplo  de um rio  sem os  planos  de

recursos hídricos por bacia. E à Agência de Água elaborar o plano de recursos hídricos

para apreciação do respectivo comitê de bacia hidrográfica:

Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação:
[…]
X  -  elaborar  o  Plano  de  Recursos  Hídricos  para  apreciação  do
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica;

Cabe ao Comitê de Bacia Hidrográfica aprovar e acompanhar a execução do

plano de recursos hídricos da bacia:

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua
área de atuação:
III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

A composição dos COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA torna claro o

grau de desrespeito para com a população local quando a ANA, de forma unilateral, emite a

DRDH à Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós, sem suporte  em um plano de recursos

hídricos da bacia:

Art.  39.  Os  Comitês  de  Bacia  Hidrográfica  são  compostos  por
representantes: I - da União; 
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;
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III  -  dos  Municípios  situados,  no  todo  ou  em parte, em sua  área  de
atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada
na bacia.
§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo,
bem  como  os  critérios  para  sua  indicação,  serão  estabelecidos  nos
regimentos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de
membros.
§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e
transfronteiriços  de  gestão  compartilhada,  a  representação  da  União
deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º  Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios
abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes:
I  -  da  Fundação  Nacional  do  Índio  -  FUNAI,  como  parte  da
representação da União;
II  -  das comunidades indígenas ali  residentes ou com interesses na
bacia.
§ 4º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área
de atuação restrita  a  bacias de  rios  sob domínio  estadual,  dar-se-á  na
forma estabelecida nos respectivos regimentos.

Portanto, não há plano de recursos hídricos da bacia porque não há comitê de

bacia, o que desrespeita o princípio da participação popular e descentralização da gestão

dos  recursos  hídricos,  que  constituem  fundamentos  da  Política  Nacional  de  Recursos

Hídricos5:

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é
o consumo humano e a dessedentação de animais;
IV -  a  gestão  dos  recursos  hídricos  deve  sempre  proporcionar  o  uso
múltiplo das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser  descentralizada e contar
com  a  participação  do  Poder  Público,  dos  usuários  e das
comunidades.” (d.n.)

5 O artigo 4º, da Resolução CNRH no 17 (DOC. 11), de 29 de maio de 2001, atribui aos órgãos gestores de
recursos hídricos a responsabilidade pela elaboração da proposta de Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica, em articulação com os usuários de água e com as entidades civis de recursos hídricos, onde
ainda não existem comitês de bacia, o que também não se concretizou na Amazônia.
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Assim, é o comitê de bacia, formado por representantes do Poder Público,

dos  usuários  e  da  sociedade civil  local  (inclusive, os  povos  indígenas  e  comunidades

ribeirinhas que serão diretamente afetadas pelo empreendimento), que possui competência

para deliberar sobre a forma pela qual se dará o uso da água de uma bacia hidrográfica.

No mesmo ano da Lei das Águas (1997) foi criada a Comissão Mundial de

Barragens, uma entidade formada pelos setores organizados da sociedade civil mundial, dos

empreendedores, financiadores internacionais e Governos nacionais, com o fim de discutir

critérios mais justos e sustentáveis para a construção dessas grandes obras de infraestrutura.

Entre as razões de sua existência está a seguinte situação fática:

1.4  Enquanto  que  os  vários  benefícios  das  barragens  inicialmente
dominaram  a  tomada  de  decisões,  os  custos  e  impactos  das  grandes
barragens e a possibilidade de alternativas a barragens nos processos de
planejamento e tomada de decisões tornaram-se questões fundamentais
em debates locais, regionais, nacionais e internacionais. O reconhecimento
de que muitos dos custos indiretos e efetivos nunca foram levados em
consideração no planejamento inicial e continuam a ser subestimados, em
muitos casos, contribuiu para o presente ceticismo e instigou a crescente
oposição  às  barragens.  Para  além disso,  os  processos  de  tomada  de
decisões que levam à construção de barragens têm sido alvo de crítica
por não levarem em consideração questões tais como quem beneficia e
quem é responsável  pelos custos destes projetos, ou os direitos das
comunidades locais em termos do seu uso tradicional dos recursos, a
sua  herança  cultural,  e  a  sua  possibilidade  de  participação  nos
processos de planejamento nacional.
(...)
1.6 Estabelecida através de um processo envolvendo representantes de
todas as perspectivas do debate, a Comissão Mundial de Barragens institui
um novo precedente na resolução de conflitos sobre o desenvolvimento e
a  gestão  de  recursos  a  um  nível  internacional.  Para  além  disso  a
Comissão reflete ainda o reconhecimento de que a resolução de tal
conflito já não pode ser determinada somente pelos governos, mas
deve incluir a sociedade civil  e o setor privado como parceiros no
processo.  A WCD facilitará uma melhor compreensão das experiências
passadas e das mais recentes barragens, a nível mundial (tanto os sucessos
como as falhas) bem como as opções alternativas para desenvolvimento e
processos de tomada de decisão efetivos e participantes.

Portanto,  na  concessão  da  DRDH  contestada,  inverteu-se  a  ordem  dos

procedimentos. A decisão administrativa  foi centralizada,  sem qualquer  controle social,

sobretudo dos grupos afetados. Ao invés de viabilizar os múltiplos usos que podem ser

93 3523 2651 - www.prpa.mpf.gov.br
Avenida Barão do Rio Branco, 252, centro - CEP 68005-310 – Santarém/PA                                 12
12                                     12



feitos da água, a decisão submeteu todos os demais usuários da bacia à conveniência do

empreendedor e da UHE São Luiz do Tapajós, o que afronta a legislação.

Trata-se  de  uma situação  tão  grave  que  a  própria  Agência  Nacional  de

Energia Elétrica – ANEEL, no seu Atlas de Energia Elétrica do Brasil, assentou que não se

pode determinar a localização e o porte de uma barragem de hidrelétrica sem anuência do

comitê de bacia:

A implantação  de  empreendimentos  hidrelétricos  deve contar  com  a
avaliação  e  respaldo  de  um  comitê  de  bacia  hidrográfica,  que  deve
disciplinar a negociação entre os diversos agentes e usuários da água (p.
47).

É  importante  deixar  claro  que  o  documento  "sui  generis"  criado  pelo

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, chamado Plano

Estratégico  de Recursos  Hídricos  dos  Afluentes da  Margem Direita  do  Rio  Amazonas

(PERH-MDA) não tem o condão de substituir a exigência legal de criação de Comitê e

Plano  por  Bacia  Hidrográficaria  Rio  Tapajós-Teles  Pires.  Além dos  dispositivos  legais

acima transcritos, a própria apresentação do PERH-MDA já reconhece a necessidade de

estudo por bacia hidrográfica, em especial as bacias dos rios Tapajós(Teles Pires), Madeira

e Xingu – prioritárias para gestão de recursos hídricos: 

O PERH-MDA propõe que as Bacias dos Rios Tapajos, Madeira e Xingu
sejam consideradas prioritarias para a gestao dos recursos hidricos em
razão de seu potencial minerário e energético e de se encontrarem ali as
maiores demandas hídricas, os principais empreendimentos planejados na
MDA,  atividades  de  garimpo,  agricultura  de  alta  tecnificação  e
urbanização acelerada – dentre elas emergindo a Bacia do Tapajós como a
bacia chave da MDA. O plano prescreve que os grandes empreendimentos
previstos  setorialmente  sejam  submetidos  a  rigoroso exame  e  Plano
licenciamento  ambiental  por  bacia  hidrográfica,  para  que  sejam
considerados em bloco, de forma integrada,  analisando-se o conjunto
deles  na  bacia  em  que  se  inserem,  ponderando-se  os  demais  usos
previstos  para  a  água  nessa  bacia,  o  efeito  sinérgico  e  soluções  de
compromisso (trade-offs) possíveis em relação as demais bacias da MDA.
Os empreendedores são, dessa maneira, encorajados a assumir papel cada
vez maior de agentes de desenvolvimento sustentável para a região. (d.n)

Portanto,  o  PERH-MDA não possui  o  condão de substituir  um Plano de
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Recurso  Hídrico  de  Bacia  Hidrográfica,  muito  mais  específico  e  completo,  mormente

quando se trata de "bacias hidrográficas dos afluentes da margem direita do Rio Amazonas

[que] ocupam cerca de 60% da área total da Bacia Amazônica. Seus domínios abrangem

terras das Regiões  Centro-Oeste (Mato  Grosso)  e Norte (Acre,  Rondônia,  Amazonas e

Para), além de territórios do Peru e da Bolívia, em uma área total de mais de 4 milhões de

km²”.

C) PRECEDENTES

Embora se trate de uma discussão recente, o Poder Judiciário brasileiro já se

pronunciou sobre a imprescindibilidade da criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica,

mantendo uma posição de vanguarda em relação ao assunto e consolidando importantes

precedentes judiciais que corroboram a necessidade de participação e planejamento no uso

dos recursos hídricos.  A ACP nº 399-79.2014.4.01.3102, que versa sobre a criação Comitê

de Bacia Hidrográfica Rio Oiapoque, sentenciada em 28 de julho de 2015 (até o momento,

foi  a  única  sentenciada  dentre  as  ACPs  da  ação  coordenada  promovida  pelo  MPF),

destacou a importância da participação das comunidades tradicionais afetadas: 

Assim, nessa temática, vê-se impositiva a participação das comunidades
locais para que se concretize o princípio democrático, evitando assim o
uso inadequado dos recursos naturais.

É nítida a previsão de instalação de Comitês das Bacias, ainda mais em
locais  em  que  se  afetem  variados  interesses  de  comunidades
tradicionais […] (fl. 5).

Mais adiante:

Daí se conclui, inexoravelmente, que é estritamente necessária a oitiva
da população local [para a emissão da DRDH], principalmente nas
localidades  onde  o  rio  serve  como  base  de  sobrevivência,  sendo
resguardados, dessa forma, os princípios democráticos, de prevenção
e precaução […] (fl. 6).

Trata-se  de  um  precedente  valioso  para  nossa  discussão,  pois, in  casu,

diversos povos indígenas e comunidades tradicionais serão afetados pela UHE São Luiz do

Tapajós.  Ao  menos  um  povo  indígena  (Munduruku)  e  três  comunidades  ribeirinhas
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(Montanha e Mangabal, São Luiz e Pimental) serão diretamente impactados. Estes grupos,

cujos modos de vida estão  estreitamente relacionados aos usos do rio  Tapajós -  como

reconhecem os Estudos apresentados pelo próprio empreendedor -, não tiveram qualquer

participação na discussão sobre a emissão da DRDH ao empreendimento. 

O mesmo julgado conclui que a análise do Comitê com base no Plano  da

Bacia  Hidrográfica  envolvida é  um requisito  mínimo à  conveniência  do projeto  e  sua

ausência torna a realização do projeto inviável:

Como  consequência,  tem-se  que  a  razoável  probabilidade  de  efeitos
danosos, derivados, no caso, do uso inconsequente dos recursos hídricos,
torna  inviável  a  realização  de  certas  atividades  sem  que  supridos
requisitos mínimos concernentes à conveniência dos projetos, tal como a
análise por um Comitê local, com base em um plano específico para cada
Bacia Hidrográfica (fl. 8).

No  mesmo  sentido,  a  liminar  na  Ação  Civil  Pública  nº.  16399-

54.2014.4.01.3200, proferida em 2 de março de 2015 e referente à Bacia Hidrográfica do

Rio  Solimões/Amazonas,  reconhece  a  ilegalidade  da  emissão  de  DRDH enquanto  não

implementado um Comitê Gestor e um Plano de Recurso Hídrico da Bacia respectiva:

É possível  concluir  que  a  ANA está  emitindo  Declaração  de
Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) e sua conversão em
outorga,  nos  processos  de  licenciamento  ambiental  de
empreendimentos  na  Bacia  do  Rio  Solimões/Amazonas,  com
inequívoca violação à Lei nº 9.433/97, porquanto inexistentes o
Comitê gestor (ou órgão colegiado equivalente, com participação
plural e destinado à gestão descentralizada dos recursos hídricos em
epígrafe),  o Plano de Recurso Hídrico de Bacia Hidrográfica e,
por consequência, qualquer fiscalização de metas necessárias à
salvaguarda dos interesses públicos indisponíveis quanto ao uso
equilibrado destes mesmos recursos (fl. 5).

Por fim, destaca-se precedente do TRF2 no sentido de que não apenas a

existência do Comitê Gestor  é imprescindível,  mas também que o parecer  deste órgão

colegiado seja favorável à emissão da DRDH:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CONCESSÃO  DE  LIMINAR  SEM  OITIVA DO PODER  PÚBLICO.
ART.  2°  DA  LEI  8.437/1992.  MITIGAÇÃO.  PODER  GERAL  DE
CAUTELA.  AUSENCIA  DE  NULIDADE.  PEQUENA  CENTRAL
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HIDRELÉTRICA SANTA ROSA. RESOLUÇÃO 37/2004.  OUTORGA
DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS. DIRETRIZES
DO  COMITE  DE  BACIA  HIDROGRAFICA.  INEXISTENCIA .
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 
[…]
II.  Quanto ao procedimento de outorga de direito de uso de recursos
hídricos  e  eventual  reserva  de  disponibilidade  hídrica  relativos  à
exploração de potencial hidroenergético no Rio Preto pela PCH Santa
Rosa I, a Resolução nº 37/2004, do Conselho nacional dos Recursos
Hídricos, dispõe que no caso de requerimento de outorga de recursos
hídricos, deverão ser observadas as diretrizes emanadas do respectivo
Comitê de Bacia Hidrográfica. III. Compulsando os autos, verifica-se
que não foi acostado aos autos qualquer parecer favorável à outorga
emitido pelo citado Comitê Integrado da Bacia do Rio Paraíba do Sul.
No entanto, há parecer emitido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do
Médio  Paraíba  do  Sul,  em  sentido  desfavorável  à  utilização  dos
recursos hídricos pela PCH Santa Rosa I,  em consonância com os
argumentos  trazidos  pelo  Ministério  Público  Federal,  que
fundamentaram a ação civil pública. IV. Desta forma, a emissão da
outorga  poderia  implicar  em  riscos  desnecessários,  impondo  ao
ambiente ônus incompatível com a proteção constitucional, sobretudo
porque  determinados  danos  podem acarretar  situações difíceis  ou
impossíveis de serem revertidas. Com efeito, na área emblemática do
meio  ambiente,  a  mera  probabilidade  de  dano  ecológico  de  grande
magnitude representa um estado de risco,  que, por si  só, já autoriza a
aplicação do princípio da precaução. V. Agravo de Instrumento improvido.
(AG 201302010086458, Desembargador Federal REIS FRIEDE, TRF2 –
SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R).

Desta forma, não restam dúvidas de que a DRDH e em favor da UHE São Luiz do

Tapajós foi emitida pela ANA em contrariedade ao ordenamento jurídico brasileiro, não restando

outra solução que não a declaração de sua nulidade absoluta.

3.5.  IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA DRDH ANTES  DA  CO NCESSÃO

DE LICENÇA PRÉVIA QUE ATESTE A VIABILIDADE SOCIOAMB IENTAL DO

EMPREENDIMENTO

Foi dito acima que o licenciamento ambiental  da Usina Hidrelétrica de

São Luiz do Tapajós está em fase de auferição da viabilidade socioambiental. O EIA/Rima

foi apresentado pelo empreendedor e o órgão licenciador (Ibama) e órgãos intervenientes
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apresentaram pareceres técnicos apontando incongruências e omissões nos estudos. Neste

momento,  o  órgão  empreendedor  (Centrais  Elétricas  do  Brasil  S.A.  -  Eletrobras)  está

complementando e corrigindo os estudos, para então solicitar nova avaliação dos estudos e,

se for  o  caso,  posterior  concessão de Licença Prévia.  A despeito disso,  a ANA emitiu

DRDH em favor da Usina, desrespeitando a legislação brasileira. Vejamos.

A  Resolução  nº.  131  (DOC.  12) do  Conselho  Nacional  de  Recursos

Hídricos6, de 11 de março de 2003,  estabelece  que a  DRDH  é requisito para licitar  um

empreendimento hidrelétrico:

Art.  1º  Para  licitar  a  concessão ou  autorizar  o  uso  do  potencial  de
energia hidráulica em corpo de água de domínio da União,  a Agência
Nacional  de  Energia  Elétrica  -  ANEEL deverá  promover,  junto  à
ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade
hídrica. 

Por sua vez, a Resolução nº. 377 (DOC. 13), de 26 de março de 2004, do

mesmo  Conselho,  define  a  DRDH  como  ato  administrativo  exigido  para  licitar  a

concessão de um empreendimento hidrelétrico: 

Art.  1º,  VII  -  declaração  de  reserva  de  disponibilidade  hídrica:  ato
administrativo a ser requerido para licitar a concessão ou autorizar o
uso de potencial de energia hidráulica.

Está claro que a legislação brasileira determina que a DRDH é condição

para  licitar  a  concessão  de  um  empreendimento  hidrelétrico.  No  mesmo  sentido,  a

legislação  pátria  também  exige  a  concessão  de  Licença  Prévia  para  que  um  projeto

hidrelétrico possa ser levado à leilão8.

6 Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de
outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de potencial de energia hidráulica superior a 1 MW
em corpo de água de domínio da União e dá outras providências.
7 Estabelece diretrizes para a outorga de recursos hídricos para a implantação de barragens em corpos de água
de domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da União.
8 Segundo  a  Resolução  CONAMA  nº.  06/87,  art.  4º,  “Na  hipótese  dos  empreendimentos  de
aproveitamento hidroelétrico, respeitadas as peculiaridades de cada caso, a Licença Prévia (LP) deverá ser
requerida no início do estudo de viabilidade da Usina; a Licença de Instalação (LI) deverá ser obtida antes
da realização da Licitação para construção do empreendimento e a Licença de Operação (LO) deverá ser
obtida antes do fechamento da barragem”. 
A princípio, o Leilão ocorreria apenas após a Licença de Instalação, não da Licença Prévia, como dito acima.
No entanto, a posição do governo é de que esta Resolução do CONAMA está ultrapassada, pois foi editada
em 1987 no contexto da vigência do antigo Código de Águas, de 1934, e da Constituição de 1967, quando o
empreendimento hidrelétrico era concedido a empresas estatais (Eletrobrás, Eletronorte, Chesf, Furnas) e se
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Portanto,  segundo  nossa  legislação,  a Declaração  de Reserva  de

Disponibilidade Hídrica  só deve ser emitida após a concessão da  Licença Prévia, porém

antes da realização do leilão do empreendimento. A fase inicial do licenciamento ambiental

de usinas hidrelétricas é composta por esta sequência de atos:

1) Inventário  Hidrelétrico  da  Bacia  Hidrográfica  com Avaliação
Ambiental Integrada – AAI e Avaliação Ambiental Estratégica – AAE;

2) Estudo de Viabilidade do Empreendimento Hidrelétrico (caráter
econômico - EVTE);

3) Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);

4) Licença Prévia;

5) Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica;

6) Licitação;

Pode-se sustentar,  todavia, que  a  legislação  só  é  explícita  quanto  à

necessidade de emissão da DRDH antes da licitação, não dispondo expresamente sobre a

exigência de anterior obtenção de Licença Prévia. De fato, não há menção explícita. Porém,

não há outra interpretação possível diante da natureza jurídica e do objetivo legal dos atos

administrativos constantes do licenciamento ambiental. A questão é lógica: como reservar a

vazão de um rio a um empreendimento cujo hidrograma ainda não foi considerado viável

pelo órgão licenciador?

Considerando que a Licença Prévia é o ato administrativo que aprova a

localização  e  atesta  a  viabilidade socioambiental  de  um empreendimento9,  só  se  pode

reservar  determinada  quantidade  de  água  necessária  ao  funcionamento  de  um

empreendimento10,  mediante  a  emissão  de  DRDH, após  este  empreendimento  e  seu

licitava exclusivamente a execução das obras civis a uma empreiteira. Segundo o governo, de acordo com o
ordenamento jurídico atual o que se licita é o aproveitamento hidelétrico em si, cabendo inclusive à empresa
vencedora a elaboração do Projeto Básico. Desta forma, seria suficiente a obtenção de Licença Prévia para a
realização do Leilão.
9 Art.  8º,  I  -  Licença  Prévia  (LP)  -  concedida  na  fase  preliminar  do  planejamento  do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,  atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas
fases de sua implementação (Resolução CONAMA nº. 237/97).
10 Resolução nº. 131, de 11 de março de 2003, CNRH, Art. 5º A declaração de reserva de disponibilidade
hídrica não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina, unicamente, a reservar a quantidade de
água necessária à viabilidade do empreendimento hidrelétrico.
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respectivo hidrograma terem sido considerados viáveis. Em outras palavras, após a emissão

da Licença Prévia.

Veja-se o caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em fase final de

construção no rio  Xingu,  Pará.  A DRDH ao empreendimento foi  concedida pela ANA

mediante a Resolução nº 740, de 6 de outubro de 2009. Ocorre que o Ibama, nos Pareceres

Técnicos nº 114/2009 e 06/2010, considerou que o hidrograma proposto pelo empreendedor

não era viável sob o ponto de vista socioambiental. Em outras palavras, o hidrograma que

serviu de base para a emissão da DRDH não foi aceito pelo órgão licenciador. O órgão

licenciador exigiu mudança nos dados de vazão e,  como consequência,  a ANA deveria

realizar uma nova modelagem matemática sobre o novo hidrograma exigido.

Na  ocasião,  o  MPF alegou  que  os  Pareceres  Técnicos  do  Ibama,  ao

condicionarem a emissão da LP à mudança do hidrograma, alteraram o contexto fático

utilizado como fundamentação para a emissão da DRDH-Resolução nº. 740, tornando-a

nula, uma vez que a fundamentação do ato administrativo vincula o próprio ato (teoria dos

motivos determinantes – art. 50, VII, Lei 9.784/1999).

O pleito foi julgado procedente pelo E. TRF1:

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  AMBIENTAL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.  EXPLORAÇÃO  DE  RECURSOS ENERGÉTICOS.
UHE BELO MONTE .  COMPROMETIMENTO DO DIAGNÓSTICO
DE  VIABILIDADE  AMBIENTAL.  DESCONSIDERAÇÃO  DAS
CONCLUSÕES  DA  PARTICIPAÇÃO  POPULAR  (AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS).  POSTERGAÇÃO INDEVIDA DO PROGNÓSTICO DA
QUALIDADE  DA  ÁGUA.  AUSÊNCIA  DE  AVALIAÇÃO
INDIVIDUALIZADA  DA  EFICIÊNCIA  DAS  MEDIDAS
MITIGADORAS  DE  IMPACTOS  NEGATIVOS.  INVALIDADE  DA
DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA  -
DRDH. NULIDADE DA LICENÇA PRÉVIA N° 342/2010. AGRESSÃO
AOS  PRINCÍPIOS  DE  ORDEM  PÚBLICA DA PRECAUÇÃO,  DA
PREVENÇÃO, DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO ECOLÓGICO E
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CF, ARTS. 170, INCISOS
I E VI, E 225, CAPUT).
XIV - No caso em exame, uma vez emitida a Declaração de Reserva de
Disponibilidade Hídrica - DRDH, por intermédio da Resolução ANA
nº  240/2009,  sobrevindo  a  alteração  dos  pressupostos  fáticos  que
fundamentaram a sua emissão - no caso, a alteração do Hidrograma
de  Consenso que lhe serviu  de  base -  impõe-se a emissão  de  nova
Declaração, pelo órgão administrativo competente (Agência Nacional
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de Águas - ANA) ante a manifesta invalidade daquela anteriormente
expedida.
XVII – Apelação parcialmente provida. Sentença reformada,  em parte,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos e declarar:  […]  (b)  a
invalidade da  Declaração de Reserva  de Disponibilidade Hídrica  -
DRDH, a que se reporta a Resolução/ANA n.° 740/2009, devendo a
emissão  de  outra  declaração  ser precedida  de  análise, pela Agência
Nacional de Águas - ANA, da nova situação surgida com a alteração
do  hidrograma  apresentado  no  EIA/RIMA (Apelação  Cível  nº.
259997520104013900,  TRF1,  Sexta  Turma,  Relator  Des. Fed.  Souza
Prudente, 22/04/2014).

A história parece se repetir  no caso do projeto da UHE São Luiz do

Tapajós.  Como  dito  acima,  a  DRDH  foi  emitida  pela  ANA,  desconsiderando  que  o

momento  atual  do  licenciamento  ambiental  é  de  verificação  da  viabilidade  do

empreendimento. A propósito, o Parecer Técnico do Ibama, de 13 de novembro de 2014,

traz recomendações específicas quanto a necessidade de revisão do hidrograma proposto

pelo empreendedor (e utilizado como base para a análise da ANA):

Apesar das informações prestadas pela empresa, não está claro qual seria
o hidrograma proposto  para ser adotado para o aproveitamento. As
vazões  do  TVR deverão  atender  às  demandas  ambientais,  voltadas  à
ictiofauna local e migradora e ao restante da biota associada ao trecho,
além  da  beleza  cênica.  Recomenda-se  que  a  empresa  considere
tecnicamente todos estes aspectos na proposição de um hidrograma
ambiental  para  o  AHE  São  Luiz  do  Tapajós (Parecer  Técnico
02001.004573/2014-31  COHID/IBAMA -  Análise  do  Diagnóstico  do
Meio  Físico  do  Estudo  de  Impacto  Ambiental  do  AHE  São  Luiz  do
Tapajós, processo nº 02001.003643/2009-77, p. 32).

Ao final, recomenda ao empreendedor:

vii) apresentar proposta de hidrograma ambiental para o AHE São Luiz do
Tapajós  de  forma  a  atender  às  demandas  ambientais,  considerando
aspectos importantes como a ictiofauna local e migradora, o restante da
biota  associada  ao  TVR  e  beleza  cênica  (Parecer  Técnico
02001.004573/2014-31  COHID/IBAMA -  Análise  do  Diagnóstico  do
Meio  Físico  do  Estudo  de  Impacto  Ambiental  do  AHE  São  Luiz  do
Tapajós, processo nº 02001.003643/2009-77, p. 55).

Sendo assim,  requer-se que o presente juízo declare a nulidade absoluta

da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica em favor da Usina Hidrelétrica de

São Luiz do Tapajós (Resolução nº. 1.308), impondo à ANA obrigação de não fazer para

não emitir nova DRDH enquanto o empreendimento não obtiver Licença Prévia.
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4. DA MEDIDA LIMINAR IN INITIO LITIS  E INAUDITA ALTERA PARS

Para  a  concessão  de  provimento  liminar,  devem  estar presentes  os

requisitos autorizadores (CPC, art. 273):  fumus boni iuris e  periculum in mora. O fumus

boni iuris foi plenamento demonstrado nos fundamentos discutidos ao longo desta inicial.

Soma-se a eles o princípio da precaução

O  periculum in  mora está  presente  em razão  da  natureza  da  própria

demanda. Já fora violado o direito de participação das comunidades locais na tomada de

decisão  quanto  aos  usos  múltiplos  do  rio.  A  DRDH  foi  emitida  desconsiderando  a

participação e sem ter por base um planejamento adequado, uma vez que inexistem Comitê

de Bacia Hidrográfica e Plano de Recursos Hídricos. 

Ademais, considerando notícias recentes de que o Ministério de Minas e

Energia  pretende  levar  o  empreendimento  a  leilão  em 201611,  o  que  significaria  a

consumação das violações, faz-se urgente a declaração de nulidade da DRDH.

Dessa forma,  presentes o  periculum in  mora e  o  fumus boni  iuris, o

Ministério Público Federal requer, com fundamento no art. 273 c/c art. 461, §3°, do CPC,

seja  m   liminarmente deferida  s   as seguintes medidas  :

a) Suspensão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica em

favor da Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós, emitida pela Agência Nacional de Águas

mediante a Resolução nº. 1.308, de 30 de novembro de 2015;

b) Obrigação  de  não  fazer  no  sentido  de  impedir  que  a  Agência

Nacional  das Águas emita nova Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica em

favor da Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós até que tenham sido sanadas as duas

irregularidades apontadas nesta inicial:  inexistência do Comitê  de  Bacia Hidrográfica e

Plano  de  Recursos  Hídricos  da  Bacia  Hidrográfica  Tapajós-Teles  Pires,  bem  como  a

ausência de Licença Prévia;

11 Disponível:  <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,hidreletrica-do-tapajos-vai-a-leilao-no-2o-
semestre-de-2016,1815305>.
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5. DOS PEDIDOS

Posto isso, o Ministério Público Federal requer, nos termos dos artigos

461 e 461-A e seus respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil, bem como

da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85):

a) A concessão, in initio litis e inaudita altera pars, dos pedidos liminares

acima descritos;

b) A citação da demandada, na pessoa de seu representante legal, para,

querendo, contestar a presente demanda no prazo legal;

c) Em sede de cognição definitiva, a confirmação da liminar deferida,

declarando-se a nulidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica em favor

da  Usina Hidrelétrica  São  Luiz  do  Tapajós,  emitida  pela  Agência  Nacional  de  Águas

mediante a Resolução nº. 1.308, de 30 de novembro de 2015; 

d) Obrigação de não fazer no sentido de impedir que a Agência Nacional

das Águas emita nova Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica em favor  da

Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós até que tenham sido sanadas as duas irregularidades

apontadas nesta inicial: inexistência do Comitê de Bacia Hidrográfica e Plano de Recursos

Hídricos  da Bacia  Hidrográfica  Tapajós-Teles  Pires, bem como a ausência  de Licença

Prévia;

e) por fim, a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros

encargos, em vista do disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Dá-se à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Santarém/PA, 15 de fevereiro de 2016.

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA
Procurador da República
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DOCUMENTOS ANEXOS

DOC. 01. Solicitação de Licença Prévia

DOC. 02. Pareceres Técnicos do Ibama (EM CD)

DOC. 03. Parecer Técnico Iphan

DOC. 04. Pareceres Técnicos Funai

DOC. 05. Município de Itaituba

DOC. 06. Resolução ANA nº. 1.308 

DOC. 07. Petição Inicial da ACP nº 18966-22.2014.4.01.3600

DOC. 08. Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio
Amazonas - PERH-MDA (EM CD)

DOC. 09. Comunicação Interna ANA nº 081/2014/SPR 

DOC. 10. Resolução CNRH nº. 128 

DOC. 11. Resolução CNRH nº. 17

DOC. 12. Resolução CNRH nº 131

DOC. 13. Resolução CNRH nº 37 
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