
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA CÍVEL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(DISTRIBUIÇÃO COM URGÊNCIA)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador

da República infra-assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência

propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face de MRS LOGÍSTICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o número 01.417.222/0001-77, com sede no município de Rio de

Janeiro, na rua Praia de Botafogo, 228, sala 1201-E, Botafogo, CEP 22250-040, e

do

INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS

NATURAIS  RENOVÁVEIS  –  IBAMA,  pessoa  jurídica  de  direito  público,

inscritono C.N.P.J. sob o n° 03.659.166/0001-02, com sede em SCEN - Setor Club.

Esp. Norte - Trecho 2, Ed. Sede IBAMA, Asa Norte, CEP 70818-900, Brasília/DF,

pelas seguintes razões de fato e de direito:
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I. OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A presente Ação Civil Pública tem como causa de pedir  a

omissão do IBAMA no controle e fiscalização da poluição sonora e do ar, causada

pelo transporte ferroviário de minério, por parte da empresa MRS Logística S.A. 

II. DOS FATOS

A demandada MRS LOGÍSTICA S.A.  é  a  companhia que

opera, mediante concessão da União, a rede ferroviária chamada Malha Regional

Sudeste, interligando as capitais da região (Belo Horizonte, São Paulo e Rio de

Janeiro) com os portos do litoral da mesma região. 

Conforme consta dos autos do IC n° 1.30.001.005299/2016-

06 e do conexo IC n° 1.22.000.000134/2016-83, a requerida MRS LOGÍSTICA

S.A.  requereu  e  obteve,  junto  ao  requerido  IBAMA,  licença  ambiental  para  a

operação de malha ferroviária nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São

Paulo.

Trata-se  de  malha  ferroviária  muito  extensa  (1.643  km),

realizando transporte interestadual de cargas como minério de ferro em expressivo

fluxo, atravessando inúmeros municípios, inclusive suas zonas urbanas. 

Segundo  registra  a  Licença  de  Operação  n°988/2010  2ª

renovação, concedida pelo IBAMA:

“A  presente  licença  [é]  referente  à  operação  da  malha
ferroviária concedida à MRS Logística S.A. (Linha Ferrovia
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do Aço, Linha do Centro, Linha São Paulo e Linha Rio de
Janeiro), nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo,  contemplando  a  via-férrea  principal,  os  pátios  de
cruzamento, pátios de formação de composições, pontos de
carregamento,  ramais  ferroviários  e  o  transporte  de  cargas
associado. Esta renovação de licença é válida pelo período de
8 (oito) anos, a partir desta data [12/04/2019], observadas as
condições  discriminadas  neste  documento  e  nos  demais
anexos constantes do processo que, embora não transcritos,
são partes integrantes deste licenciamento.

“CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

“2.1.  Apresentar  até  o  dia  31  de  março  de  cada  ano  os
relatórios  anuais  do  Sistema  de  Gestão  Ambiental  do
empreendimento, contemplando os seguintes programas: […]

“2.1.3. Programa de monitoramento da qualidade do ar

“2.1.5. Programa de monitoramento de ruídos”

A companhia  requerida  obteve  a  Licença  de  Operação  n°

988/2010 no ano de 2010, sendo esta renovada por duas vezes, uma primeira vez

em 2014, pelo prazo de 4 anos e uma segunda vez em 2018, pelo prazo de 8 anos. 

Ocorre  que,  segundo  apurou  o  MPF  nos  ICs  n°

1.30.001.005299/2016-06  e  1.22.000.000134/2016-83,  ao  longo  da  operação  da

rede  ferroviária  pela  MRS  LOGÍSTICA  S.A.  foram  registradas  diversas

reclamações de  moradores e de  prefeituras em razão da poluição produzida

pelas emissões: 

1)  da  poeira  emanada  dos  vagões,  cujo  conteúdo

transportado (minério) é dispersado pelo arraste eólico e pelas vibrações ao longo

da ferrovia;
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2)  do  ruído  produzido  pelas  buzinas  dos  trens,  pelas

cancelas  e  pelas  composições de  modo  geral,  conforme  foi  relatado  por

moradores,  prefeituras  e  inclusive  reconhecido  pelo  IBAMA  por  ocasião  de

vistorias, abaixo relatadas.

Conforme consta dos autos do IC n°1.22.000.000134/2016-

83, à fl. 73, no parecer PAR 02015.000079/2016-19 do núcleo de licenciamento

ambiental do IBAMA em Minas Gerais:

“Na  Avenida  Alencar  de  Guimarães  (ou  General  Albino,
segundo moradores o novo nome da avenida) [Município de
Itaguaí],  a  equipe  do  IBAMA conversou  com  diversos
moradores,  que  sistematicamente  reclamaram do ruído
por conta da passagem do trem (em especial a buzina, que
deve  ser  acionada  com  intensidade  não  inferior  a  90dB).
Informaram  que  os  trens  circulam  por  24  horas
(antigamente  passavam  até  meia-noite).  Também
reclamaram  da  poeira,  dizendo  que  os  trens  passam
muito cheios,  e da ausência de cancelas nas passagens de
nível (foto 08B)

“Manifestações  semelhantes  foram  colhidas  na
comunidade de Coroa Grande, com reclamações sobre o
ruído e poeira. A equipe presenciou a passagem de um trem
nas proximidades de uma PN [passagem de nível] (fotos 09 e
11B).  A cancela  se  fecha e  um sino é  tocado de  forma
constante até que o trem finalize a passagem, o que pode
demorar até 3 minutos. Em relação ao barulho da cancela,
diversos moradores ao longo da vistoria sugeriram diminuir o
tempo em que o sino fica acionado, à semelhança do que já
foi feito no município de Barra do Piraí. […]

“Destaca-se  ainda  a  presença  de  residências  construídas
irregularmente dentro da faixa de domínio da ferrovia,  com
distância aproximada de dois a três metros da mesma no
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bairro  de  Coroa  Grande  (foto  10B).  Neste  caso  há
intensificação dos níveis de ruídos sobre a população em
questão.

“Nas  imediações  do  Residencial  Resort  Sahy  (foto  18B)
foram colhidas impressões de moradores e funcionários do
estabelecimento,  que  indicaram  as  mesmas  preocupações
com a poeira. Informaram também que o problema é pior nos
meses de seca, entre agosto e setembro, quando venta mais, e
quando os trens passam mais cheios.

“Em entrevista com morador no km 103+120,  a poeira foi
indicada mais uma vez como fator de bastante incômodo.

“Em  um  trecho  mais  adiante,  outro  morador  reclamou
sobre a poeira, indicando haver épocas piores.

“Em deslocamento realizado com alto de linha, observou-se
que, em curvas, o ruído é relativamente intenso e incômodo. 

“Conclusões  e  recomendações.  […]  Em  relação  às
consistentes  reclamações  sobre  a  poeira,  trata-se  de
impacto social ainda não adequadamente mitigado pela
MRS.  Sugere-se  que  seja  realizada  uma  investigação
criteriosa para aferir qual a relação entre a poeira encontrada
nas  residências,  em diversas  comunidades,  com o minério
transportado na linha férrea.”

As imagens abaixo, registradas por ocasião das vistorias do

IBAMA que originaram o parecer  supracitado,  ilustram a proximidade da linha

férrea com residências,  em vários municípios,  o  que intensifica os impactos  da

poluição por partículas e pelo ruído:
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“Foto 02C: residências em Barra do Piraí,                           “Foto 18C: residências em Barra do Piraí,
cujo único acesso atravessa a ferrovia”                                proximidade com a faixa da ferrovia”

“Foto 16B: Comunidade adjacente a malha ferroviária em Mangaratiba. Observa-se trilhos e
dormentes substituídos dispostos na faixa de domínio. Reiteradamente é observada a queima de lixo

e resto de podas e madeiras na faixa de domínio”.
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Ainda  no  mesmo  inquérito,  em  ofício  n°69/GABAV  do
deputado federal Alexandre Valle (fls. 6-7):

“Venho […] solicitar ao douto Parquet providências no que
tange à gravíssima poluição que os trens que transportam
minério da empresa MRS, vem trazendo às populações de
Minas  Gerais  até  o  Rio  de  Janeiro,  passando  pelos
municípios de Seropédica, Mangaratiba e Itaguaí.
“Os  trens  com  seus  vagões  descobertos  têm  causado
tamanha poluição com a emissão de pó de minério no ar,
durante  o  processo  de  transporte,  entre  as  áreas  de
estoque  e  o  destino  final,  causando  problemas
respiratórios, com a inalação do pó levantado. Um outro
fator que deve ser apurado diz respeito à poluição sonora
decorrente  do  barulho  ensurdecedor  do  atrito  entre  a
roda  e  os  trilhos,  além  da  buzina  do  trem.  Outrossim,
segue em anexo fotos que demonstram a verdade dos fatos
até  aqui  narrados.  Em  face  do  exposto,  considerando  as
atribuições de Vossa Excelência, requer sejam tomadas todas
providências cabíveis frente aos fatos aqui narrados e, acaso
recepcionado o presente, pede a abertura de inquérito policial
para  apurar  a  prática  de  crimes,  aplicando-lhes  multas,
reparando  danos  e  tomando  as  medidas  legais  e
constitucionais que lhe competem em tais casos.”

As imagens abaixo, encaminhadas pelo referido parlamentar,

ilustram a dispersão de partículas produzida pela passagem das composições:
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Foto: moradora mostra a poeira acumulada em razão da passagem dos trens da MRS.

Foto: composição da MRS passa carregada de minério, deixando uma nuvem de poeira.
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Corroboram tais reclamações as representações de diversas

prefeituras, feitas por meio de ofícios enviados ao Ministério Público, como consta

dos autos do IC n°1.30.001.005299/2014-06, às fls. 594-598:

“Prefeitura  de  Itaguaí,  RJ,  Relatou  problemas  com  a
poluição sonora e atmosférica no loteamento Frontal  das
Ilhas (rua Bernardo), passando pelos bairros Coroa Grande,
Vila Geni e Vila Paraíso (próximo à rua Júlio Dantas);  no
cruzamento entre Estrada da Ilha da Madeira e linha férrea
(nas  intermediações  da  Nuclep),  passando  por  Brisamar,
Vista Alegre, até o bairro Amendoeira; no trecho que corta o
bairro Cheperró; no trecho do ramal Brisamar, passando por
Vila Margarida, Estrada dos Coqueiros até o final do bairro
Jardim América.

“Prefeitura  de  Japeri,  RJ,  relatou  problemas  com
poluição atmosférica e sonora, decorrente da operação da
empresa,  uma  vez  que  os  vagões  trafegam  descobertos  e
causam ruídos incomodando a população. […] A linha férrea
encontra-se  próxima  a  três  unidades  de  conservação,  65,4
metros  do  refúgio  da  Vida  Silvestre  Onça  Parda  e  10,3
metros da Área de Proteção Ambiental Normandia.

“Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, MG, relatou que a
implantação  da  ferrovia  no  município  local  trouxe
impactos ambientais de poluição sonora, informando que
a geração de ruídos incomodava em excesso os moradores
do entorno da oficina central da empresa, localizada na rua
Marechal Floriano e rua Dias da Souza, gerada pelos sinais
sonoros  de  alerta,  tanto  buzina  quanto  sinais  luminosos,
durante  a  passagem  de  vagões.  Informam,  ainda  que
receberam recentemente reclamações de Buarque de Macedo,
distrito cortado pela malha ferroviária, relacionados também
a poluição sonora.

“Prefeitura Municipal  de Cruzeiro,  SP,  informou que os
responsáveis  técnicos  de  engenharia  agronômica  estiveram
dentro  do  limite  territorial  do município  de Cruzeiro/SP e
ouviram moradores, que afirmam haver emissões de ruídos
e poeira por parte da empresa MRS, mas que estes eram
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suportáveis.

“Prefeitura de Sarzedo, MG, relataram que há poluição
atmosférica difusa em função da ação do vento, exercida
pela  velocidade do movimento dos vagões,  considerando
principalmente o minério tipo 'Sinter Feed Granulado Fino',
obtido através do processo de separação por rolo magnético.
Quanto  à  existência  de  poluição  sonora  salientaram  que
existem  edificações  na  faixa  de  domínio  da  ferrovia,
diretamente  afetadas  pelo  ruído  da  passagem  das
composições,  e  indicaram a  realização  de  manutenção  da
base  dos  trilhos  através  do  colchão  de  amortecimento  da
pressão  exercida  pelo  peso  e  velocidade  das  composições
como medida para mitigação da poluição sonora. 

“Prefeitura Municipal de Santos, SP, informou que não há
registros de reclamação de poluição atmosférica. Entretanto,
constataram  a  existência  de  um  processo  aberto  pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo (PA n° 20132016-
31)  que  trata  do  assunto  para  apurar a  poluição  sonora
oriunda  da  passagem  do  apito  dos  trens,  próximos  ao
conjunto  Athiê,  sito  na  Av.  Martins  Fontes  –  durante  o
período noturno.

“Prefeitura de Guarujá. RJ, informaram que notificaram a
empresa MRS para que apresentassem, no prazo de 30
(trinta) dias, relatório das ações mitigadoras relativas ao
controle de ruídos e particulados.”

Também consta dos autos do mesmo IC, em parecer técnico

do IBAMA, que há dados que foram colhidos pelo programa de monitoramento

(ainda que este se tenha mostrado insuficiente na sua aferição) que levam a crer que

de fato a atividade da MRS Logística S.A. gera poluição ambiental do ar e sonora:

“Houve  superação  do  limite  de  50dB estabelecido  pela
ABNT  NBR  10.151:2000  em  91%  dos  resultados  de
monitoramento  no  período  diurno com a  passagem das
composições” (à fl. 316).
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Em acréscimo, às fl. 310-311:

“Foram  220  monitoramentos  para  o  parâmetro  PTS
[Partículas  Totais  em Suspensão].  Os  resultados  indicaram
que 80,45% dos resultados atenderam os padrões Primários e
Secundários para o referido parâmetro, conforme definido na
Resolução CONAMA n° 003/1990. Os resultados indicaram
ainda  que  em  19,55%  dos  resultados  do  padrão
secundário de PTS (150 μg/m³) foi superado. Ainda,  em
7,27% dos  resultados  o  padrão  primário  de  PTS  (240
μg/m³)  foi  superado.  Os  resultados  do  monitoramento  de
PTS são avaliados detalhadamente a seguir:
“Os  pontos  de  monitoramento  que  apesentaram resultados
que  superam  o  padrão  primário  em,  pelo  menos,  uma
campanha  foram:  […]  QAR.02  Ipiranga  –  São  Paulo,
QAR.08  Arará,  QAR.09  Rocha  Sobrinho,  QAR.13  Bom
Jardim  de  Minas,  QAR.16  Conselheiro  Lafaiete,  QAR.22
Santos, QAR.25 Itaquaquecetuba, QAR.26 Curuputuba. 
“Os  pontos  de  monitoramento  cujos  resultados  superam o
padrão secundário em, pelo menos, uma campanha, foram:
[…] QAR.01 Jundiaí, QAR.05 Pinheiral,  QAR.17 Joaquim
Murtinho,  QAR.19  Alberto  Flores,  QAR.20  Brumadinho,
QAR.21 Barreiro” 

Embora  o  parecer  técnico  n°24/2017  do  IBAMA (acima

referido)  indique também que as aferições devam ser ponderadas em razão das

condições ambientais dos locais onde foram realizadas (fl. 310), cabe ressaltar que

os  próprios  relatórios  técnicos  do  órgão  ambiental  apontam  para  a

necessidade de ser readequado o programa de monitoramento da qualidade do

ar e  do ruído para obter aferições  que restituam a concretude do impacto

ambiental  da  operação  da  malha  ferroviária,  ante  a  presença  de  dados

inconclusivos, por ele obtidos:

“o  programa deverá  ser descontinuado até  que  a  MRS
apresente nova proposta e que a mesma seja aprovada pelo
IBAMA”, fl. 314, parecer de 2017; 
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“Houve  superação  do  limite  de  45dB estabelecido  pela
ABNT  NBR  10.151.2000  em  78% dos  resultados  de
monitoramento  no  período  noturno  com  a  passagem  de
composições,  ao  passo que houve superação deste  mesmo
limite  em  80% dos  resultados  de  monitoramento  noturno
sem  a  passagem  das  composições”,  fl.  316,  parecer  de
2017.

A título de exemplo, foi solicitado à empresa pelo IBAMA

que fosse feita  uma aferição da qualidade do ar  relativamente ao transporte  de

minério  em  um  ponto  prévio  ao  processo  de  aspersão  de  polímeros  que  foi

implementado pela companhia para, teoricamente, reduzir a difusão de partículas

no decorrer do trânsito das composições. A solicitação foi feita porque, por mais

que a companhia tenha implantado tal solução, não se sabe se ela de fato possui

alguma efetividade, já que não havia medições feitas antes para serem comparadas

àquelas feitas após o uso do dispositivo. Fato é que sequer se tem certeza que as

soluções implementadas pela MRS Logística tenham efetividade na mitigação

da poluição do ar e da poluição sonora, sendo que diante do grande número de

reclamações de prefeituras e de pessoas relativamente à poluição do ar e à poluição

sonora,  faz-se claro que  não se pode partir do pressuposto que não há dano

para o meio ambiente pelo simples fato de os resultados das campanhas de

monitoramento organizadas pela empresa operadora da malha (a qual possui

óbvio interesse na questão) não apontarem a existência de danos ambientais,

ou serem inconclusivos. Seguramente, pode-se dizer que é muito mais provável

que,  assim como foi apontado pelo IBAMA, os programas de monitoramento

não  tenham  sido  implementados  da  forma  correta  para  se  conhecer  o

verdadeiro impacto sobre o meio ambiente do transporte de minério pela rede

ferroviária objeto de concessão: 

“cabe  destacar  que  nas  áreas  onde  têm  ocorrido  as
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reclamações  a  respeito  de  poeira,  conforme  relatado  no
PAR.  02015.000079/2016-19  NLA/MG/IBAMA,  os
resultados do Programa de Monitoramento da Qualidade do
Ar  e  das  campanhas  complementares  realizadas  concluem
que  os  limites  estabelecidos  pela  resolução  CONAMA
n°003/1990 para a qualidade do ar não foram superados.
Conclusão: o programa deverá ser descontinuado até que
a  MRS  apresente  nova  proposta e  que  a  mesma  seja
aprovada pelo IBAMA para a retomada do monitoramento.”
(IBAMA, parecer n°25/2017, fl. 314).

De fato, a subsequente proposta não foi aprovada, tendo sido

solicitada a sua readequação e, dois anos mais tarde, ainda não há uma proposta

aprovada,  e  a companhia MRS opera,  deste modo,  portanto os  1.643km de

malha ferroviária sem que haja programas de monitoramento da qualidade do

ar e de ruídos em execução  .

Não obstante os diversos registros de poluição sonora e do ar

causada pelo transporte ferroviário de minério, constantes dos autos do inquérito

civil, e embora o próprio IBAMA tenha reconhecido a gravidade do impacto no

meio ambiente cortado pela referida rede viária,  a empresa MRS LOGÍSTICA

S.A.  continua  operando  sem  que  se  tenham  cumprido  adequadamente  as

condicionantes  impostas  pelo  IBAMA para  a  manutenção  e  renovação  da

licença,  isto  se  dando  inclusive  com  a  conivência  do  órgão  ambiental

competente,  que mostrou permissividade ao manter e além disto renovar a

licença ambiental sem que tenham sido substancialmente mitigados os danos

denunciados  e  nem  que  tenham  sido  feitas  as  necessárias  alterações  do

programa de monitoramento do ruído e da qualidade do ar, solicitadas pelo

próprio Instituto, aquele suspenso desde 2017, em desatendimento às próprias

recomendações feitas pelo IBAMA. 
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Em seu ofício n°4/2018/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG-

IBAMA,  o  IBAMA  informou,  em  resposta  aos  ofícios  PRRJ/GAB/SGS

n°12781/2017 e PRRJ/GAB/APC n°16250/2017:

“Em relação ao cronograma de atendimento, a reformulação
dos  Programas  de  monitoramento  do  Ruído  e  a  do
Programa  de  Monitoramento  da  Qualidade  do  Ar
deverão ser apresentadas até a solicitação de renovação
da Licença de Operação n°988/2010 1° Renovação.”

Ademais,  em  seu  parecer  PAR  02015.000079/2016-19,  o

IBAMA sugere  “a  realização  de  uma investigação  criteriosa  para  aferir  qual  a

relação da poeira  encontrada nas  residências,  em diversas  comunidades,  com o

minério transportado na linha férrea”, acrescentando que o instituto “solicita que a

MRS estruture, de forma prioritária, minuta para a elaboração do estudo proposto e

apresente  ao  IBAMA para  comentários  e  validação”.  Não  se  tem  notícia,  nos

subsequentes pareceres, da realização de tais estudos ou de sua propositura.

Já  por  meio  de  seu  parecer  n°91/2018/NLA-MG/DITEC-

MG/SUPES-MG, o IBAMA solicita a inclusão de novo ponto de monitoramento, a

modificação do próprio conceito de ponto de monitoramento com a duplicação dos

pontos de monitoramento em cada local; a alteração do procedimento de controle

da qualidade do ar com a troca diária do filtro da unidade de aferição; a inclusão

de procedimento de análise química do material particulado retido nos filtros; o

monitoramento de índices meteorológicos e do fluxo das composições para que

seja  possível  um recorte  com os  dados  colhidos,  assim como  a  proposta  de

utilização de uma ferramenta de gestão ambiental do programa (fls. 754-755). 

Todavia,  em contradição com suas próprias exigências, o

órgão ambiental concedeu a renovação da licença (fls. 735-736) sem qualquer
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ressalva ou condição no que se refere aos danos ambientais ou aos programas

de monitoramento ambiental.

Em  maior  descaso  ainda  com  sua  responsabilidade  na

fiscalização do meio ambiente,  o referido órgão solicitou e autorizou por 2

(dois)  anos  a  suspensão dos  referidos  programas  de  monitoramento,  muito

embora a existência  destes programas fosse condicionante para a  manutenção e

para a renovação da licença.

Em parecer do IBAMA, assinado no dia 09/04/2019:

“tendo  em  vista  que  o  programa  [de  Monitoramento  da
Qualidade  do  Ar  em  Comunidades  Interceptadas  pela
Ferrovia]  foi  interrompido  pelo  parecer  técnico
025/2017/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG  [assinado  no
dia  23/08/2017]  até  a  aprovação  de  sua  restruturação  e,
considerando que a MRS Logística  ainda não apresentou
resposta ao parecer técnico n°91/2018-NLA-MG/DITEC-
MG/SUPES-MG,  recomenda-se  que  o  Programa  de
Monitoramento da Qualidade do Ar seja mantido no âmbito
da renovação da RLO n° 988/2010 1° renovação e que a sua
implantação e início de operação sejam realizados tão logo
esta  nova  estrutura  do  Programa  seja  aprovada pelo
IBAMA.
“tendo  em  vista  que  o  programa  [de  Monitoramento  de
Ruídos]  foi  interrompido  pelo  parecer  técnico
025/2017/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG  [assinado  no
dia  23/08/2017]  até  a  aprovação  de  sua  restruturação  e,
considerando que a MRS Logística  ainda não apresentou
resposta ao parecer técnico n°91/2018-NLA-MG/DITEC-
MG/SUPES-MG,  recomenda-se  que  o  Programa  de
Monitoramento  de  Ruídos  seja  mantido  no  âmbito  da
renovação da RLO n° 988/2010 1° renovação e que a sua
implantação e início de operação sejam realizados tão logo
esta  nova  estrutura  do  Programa  seja  aprovada pelo
IBAMA.”
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Em  resposta  ao  ofício  PRRJ/GAB/SGS  n°10979/2019  do

Ministério Público Federal, no dia 04 de Setembro, quando indagado do motivo da

renovação  da  licença  de  operação  e  da  demora  na  retomada  dos  referidos

programas de monitoramento, o IBAMA informou apenas que a renovação era um

procedimento normal, dado que a MRS Logística estava atendendo às solicitações e

que  a  readequação  da  proposta  de  programa  de  monitoramento  seria  um

procedimento demorado pois trata-se de programas complexos e sem paralelo no

país. Todavia, olvida o Instituto que a demora na execução dos programas, que é

condicionante específica da licença, atinge a casa dos dois anos, extrapolando

portanto os limites implícitos da razoabilidade, sobretudo diante das inúmeras

reclamações,  e  que  nestas  condições  a renovação da licença não poderia  ter

lugar,  muito  menos  in  casu por  um  prazo  de  8  anos,  quando  a  prévia

renovação  havia  sido  feita  por  4  anos,  extrapolando  portanto  os  limites

implícitos da proporcionalidade. 

É importante frisar que não constitui objeto desta ação civil

pública  substituir-se  ao  IBAMA no  seu  processo  decisório  acerca  do

licenciamento ambiental, ou ainda tolher a autonomia decisória da autarquia, que

exerce atividade delegada pelo poder público no que se refere à fiscalização das

atividades potencialmente poluidoras, na esfera federal. Trata-se, em vez disto, de

tutelar os direitos da população de diversos municípios dos Estados de Rio de

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que se encontram diante de risco de dano à

saúde e de ofensas ao direito à tranquilidade, assim como se encontra ameaçado

o meio ambiente no qual ela se encontra inserida, dentre os quais se encontram

bens jurídicos fundamentais declarados na Constituição da República e nos

tratados internacionais de direitos humanos de que o país é parte.

Para o autor, o fato relevante da causa é que, caso nada
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seja feito, os moradores das áreas limítrofes da rede ferroviária, cujas moradias

se encontram a poucos metros da ferrovia, em inúmeros casos, como atestam as

fotografias e os relatos técnicos feitos inclusive pelo IBAMA, terão sua saúde

diretamente afetada pela inalação de partículas de ferro e  outros minerais,

emanadas da operação das composições da companhia MRS Logística, além

de  sofrer  constantes  perturbações  à  tranquilidade em  razão  do  barulho

decorrente da passagem dos trens e de suas buzinas.

Uma vez que o órgão licenciador é conivente com o estado

atual  das  coisas,  por  se  conformar  com  a  ausência  material  de  soluções

implementadas na mitigação e monitoramento dos riscos ambientais, mostrando-se

ademais desarrazoável não apenas na renovação de licença como na sua concessão

por grande prazo (8 anos),  ele se torna solidariamente responsável pelo dano

ambiental causado. 

Não resta então ao Ministério Público outra opção senão o

ajuizamento da presente ação civil pública, com vistas a suspender a Licença de

Operação  da  rede  ferroviária  objeto  de  concessão  –  LO  n°  988/2010  2ª

renovação,  até  que  sejam:  1)  executados  de  forma  efetiva  programas  de

monitoramento da poluição por Partículas Totais em Suspensão que, além dos

procedimentos  executados  nos  programas  prévios,  contemplem  os  pontos

solicitados  no  parecer  n°91/2018/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG  do

IBAMA, ou seja: a inclusão dos novos pontos de monitoramento solicitados no

referido  parecer,  a  modificação  do  conceito  de  ponto  de  monitoramento

mediante  a  duplicação  dos  pontos  de  monitoramento  em  cada  local;  a

alteração do procedimento de controle da qualidade do ar com a troca diária

do filtro das unidades de aferição, quando realizadas aferições; a inclusão de

procedimento de análise química do material particulado retido nos filtros; o
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monitoramento de índices meteorológicos e do fluxo das composições para que

seja possível um recorte com os dados colhidos, assim como a implementação

de uma ferramenta de gestão ambiental do programa; 2) estendidas a todos os

municípios  atingidos  pela  rede  operada  pela  MRS  Logística  as  medidas

mitigadoras de ruídos adotadas no município de Barra do Piraí, consistentes

em implantar  passagens de nível com cancelas em todas as áreas povoadas,  de

modo a minimizar o uso de sinais sonoros como buzinas e sinos. 

 

Os  fundamentos  jurídicos  da  pretensão  veiculada  estão

adiante apresentados.

III. DO DIREITO

Como é sabido, a Constituição da República consagra como

direitos fundamentais a vida (art. 5° caput), a intimidade e a vida privada (art.

5°, X), a saúde (art. 6° e 196) e o meio ambiente ecologicamente equilibrado

(art. 225).

 

Na lei  Federal  6.938/1981, o licenciamento e a  revisão de

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras estão elencados como instrumentos

da Política Nacional de Meio Ambiente, obrigatórios por força do disposto no art.

10 daquele diploma,  in verbis: “art. 10.  A construção, instalação, ampliação, e

funcionamento  de  estabelecimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos

ambientais,  efetiva  ou  potencialmente  poluidores  ou capazes,  sob  qualquer

forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento

ambiental.”

Na conhecida definição de Hely Lopes Meirelles, licença é o
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“ato  administrativo  VINCULADO e  definitivo  pelo  qual  o  Poder  Público,

verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe o

desempenho  de  atividades  ou  a  realização  de  fatos  materiais  antes  vedados  ao

particular, como por exemplo o exercício de uma profissão, a construção de um

edifício em terreno próprio”1. 

Pela natureza vinculada e não-discricionária desta espécie de

ato administrativo, o órgão público não está, obviamente, autorizado a conceder

a seu bel-prazer licenças para o funcionamento de atividades potencialmente

poluidoras,  nem  tampouco  a  deixar  de  fixar  medidas  compensatórias  e

mitigatórias  dos  danos  ou  riscos  apurados  no  curso  do  procedimento

administrativo, sob pena de responder solidariamente pelos danos causados

em decorrência de sua omissão (art. 225, § 3° da Constituição).

No  direito  brasileiro,  o  licenciamento  ambiental  está

regulado pela Resolução Conama n° 237 de 1997. No art. 8° da referida Resolução

são especificadas as espécies de licenças exigíveis na legislação brasileira, a saber:

Art.  8º  -  O Poder  Público,  no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:

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;

II  -  Licença  de  Instalação  (LI)  -  autoriza  a  instalação  do
empreendimento  ou  atividade  de  acordo  com as  especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo
as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual
constituem motivo determinante;

1 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo brasileiro, 24ª edição, São Paulo, Malheiros, 
1999, pp. 170-171.
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III  -  Licença  de  Operação  (LO)  -  autoriza  a  operação  da
atividade  ou  empreendimento,  após  a  verificação  do  efetivo
cumprimento  do que  consta  das  licenças  anteriores,  com as
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados
para a operação.

Como  se  vê  pela  simples  leitura  da  norma  aplicável,  a

Licença Operacional (LO) exige, para a operação da atividade potencialmente

poluidora, o efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. 

Ora,  no  presente  caso,  justamente,  o  que  houve  foi  a

emissão de licença de Operação por parte do IBAMA, sem que a requerida

MRS Logística tivesse efetivamente adimplido o que consta das condicionantes

2.1.1 e  2.1.4 da  Licença  de Operação 988/2010 1ª  renovação,  isto  é,  a  efetiva

execução  de  programas  de  monitoramento  da  qualidade  do  ar  e  do  ruído,

acompanhada de programas e de medidas de mitigação do impacto ambiental. 

Conclui-se, assim, que  o ato autorizativo da operação da

rede  ferroviária  operada  pela  MRS  Logística  está  eivado  de  vício  de

legalidade, sendo passível de anulação por parte do Poder Judiciário, no exercício

da função de controle de validade do ato administrativo que lhe é conferida pela

Constituição. 

Convém sublinhar, porém, que o que se busca nesta ação não

é apenas o controle jurisdicional do ato administrativo ilegal, mas principalmente a

tutela do meio ambiente, da vida e da saúde dos moradores de diversos municípios,

ao longo de 1.643km de malha ferroviária,   atualmente ameaçados pela operação

ilegal de composições com até 130 vagões carregados de minério ou carvão
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circulando a toda hora do dia e da noite diante das portas e janelas de suas

casas   ruidosamente e deixando nuvens de partículas em suspensão. 

Com  efeito,  os  pareceres  técnicos  (25/2017/NLA-

MG/DITEC-MG/SUPES-MG;  91/2018/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG;

24/2019/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG;  e  PAR  02015.000079/2016-

19/NLA/MG/IBAMA) realizados pelo IBAMA atestam que há poluição do ar por

Partículas Totais em Suspensão, em níveis acima daqueles autorizados pela

resolução Conama n°003/1990 (240 μg/m³) e poluição sonora, em níveis acima

daqueles  autorizados pelas  normas ABNT NBR 10.151:2000 (50 dB) e  que,

embora estes resultados possam ser inconclusivos em razão da forma como foram

obtidos (por programa inadequado, de acordo com o IBAMA), eles apontam para a

existência  de  indícios  de  poluição,  fumus  boni que  revela  toda  a  sua

materialidade nas declarações e representações dos moradores, das prefeituras

e do deputado federal Alexandre Valle apontando para os incontestes transtornos

sofridos pelos moradores, atingidos pela atividade da companhia MRS Logística.

Desta  forma,  e  considerando  o  amplo  reconhecimento,  na

jurisprudência  brasileira,  do  princípio  da  precaução2 no  direito  ambiental,

consoante  a  súmula  618  do  Superior  Tribunal  de  Justiça3, a  menos  que  a

empresa requerida demonstre  que a operação de 1.643km de malha ferroviária,

com composições  de  até  130  vagões  abertos  carregados  de  minério  ou  carvão

circulando a toda hora do dia e da noite a poucos metros de residências é uma

2 Como corolário do princípio  in  dubio pro natura,  “justifica-se a  inversão do ônus da prova,
transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a
segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6°, VIII, da lei 8.078/1990 c/c o art.
21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução” (REsp 972.902/RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 
3 “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”; Súmula 618, CORTE
ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018
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atividade totalmente inofensiva, é de rigor o reconhecimento da impossibilidade

de consecução da atividade empresarial até que sejam retomados programas

de monitoramento do ar e dos ruídos efetivos e que sejam tomadas maiores

medidas mitigadoras da poluição por partículas em suspensão e pelo barulho

excessivo. 

O lamentável descaso dos órgãos do Poder Executivo com o

controle  e  fiscalização  dos  grandes  empreendimentos  no  país  tem  produzido

verdadeiras  tragédias  sociais,  como  ficou  demonstrado  no  rompimento  de

reservatório de resíduos minerais em Brumadinho (MG), no início do ano de 2019,

causando a morte de centenas de pessoas. 

Daí  decorre  a  necessidade  de  antecipação  da  tutela

jurisdicional, na forma adiante pleiteada. 

IV. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A CAUSA

A competência para julgar a presente causa cabe à Justiça

Federal  porque:  a)  trata-se  de  rede  ferroviária  cuja  operação  é  objeto  de

concessão por parte do Governo Federal, havendo portanto a União interesse,

nos termos do art. 109, I, da Constituição brasileira, na qualidade de sucessora da

extinta  Rede Ferroviária  Federal  S/A; b)  a fiscalização do impacto ambiental

proveniente da referida concessão compete ao IBAMA, autarquia pertencente à

administração pública federal indireta, havendo portanto uma autarquia federal com

interesse, na qualidade de ré, também nos termos do art. 109, I, da Constituição

brasileira;  c)  consoante  reiterada jurisprudência do E.  Superior Tribunal de

Justiça,  a  presença do Ministério  Público Federal  no polo ativo da demanda é

suficiente para determinar a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109,
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I, da Constituição Federal, o que não dispensa o juiz de verificar a sua legitimação

ativa para a causa em questão.

De fato, a empresa MRS Logística, com sede no município

do Rio de Janeiro, é concessionária operando a chamada Malha Regional Sudeste,

interligando as cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, mediante

concessões  do  Governo  brasileiro,  efetuadas  por  meio  de  um  programa  de

desestatização do sistema ferroviário federal, iniciado em 1996, sendo certo que

anteriormente os serviços eram prestados pela Rede Ferroviária Federal S/A.

No ano de 2007, através da Lei n°11.483/07, a RFFSA foi

decretada extinta, ficando estabelecido que a União é o órgão sucessor da referida

empresa no tocante aos direitos, obrigações e ações judiciais:

“Art. 2° -  A partir de 22 de janeiro de 2007:

I – A União sucederá a extinta RFFSA nos direitos, obrigações e ações

judiciais  em  que  esta  seja  autora,  ré,  assistente,  opoente  ou  terceira

interessada, ressalvadas as ações de que trata o inciso II do caput do art.

17 desta Lei.”

A  propósito,  pensamos  ser  suficiente  trazer  à  colação

julgados paradigmáticos, do Superior Tribunal de Justiça, nos quais as presentes

questões foram enfrentadas com precisão.

Quanto  à  competência em razão de  interesse da  União  na

qualidade de sucessora da extinta Rede Ferroviária Federal S/A:

“STJ  –  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  CC  129766  SP
2013/0299762-6  (STJ).  Data  de  publicação:  20/06/2014.  Ementa:
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PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA
LIDE, COMO SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S/A.  COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART.
109,  I,  DA  CF/88.  COMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO  JUÍZO
FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 365/STJ. PRECEDENTES.
I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente proposta pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra Palestra Futebol Clube, que teria
por objeto terreno estadual, anteriormente desapropriado de particular e
supostamente esbulhado pelo réu. II. Ingressando no feito, como autora, a
Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, incorporada pela extinta RFFSA, que
foi sucedida pela União, consoante o disposto no art. 2º da Lei 11.483, de
31/05/2007, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça
Federal, a teor do art.  109, I,  da CF/88. III.  No enfrentamento entre a
competência funcional, prevista no art. 575, II, do Código de Processo
Civil, e a competência rationae personae, consubstanciada no art. 109, I,
da Constituição Federal, prevalece a estabelecida em sede constitucional,
de natureza absoluta. Precedentes do STJ. IV. Conforme a jurisprudência,
'o ingresso da União no feito, na qualidade de sucessora da RFFSA -
Rede Ferroviária Federal S/A, desloca a competência para a Justiça
Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (súmula
365/STJ). No confronto da competência funcional estabelecida pelo art.
575, II,  do Código de Processo Civil, que determina a competência do
juízo prolator da decisão em primeiro grau de jurisdição para a execução
de seus julgados,  e a competência ratione personae da Justiça Federal,
prevista  no  art.  109,  I,  da  Constituição  Federal,  deve  prevalecer  esta
última, pois inserida em norma hierarquicamente superior' (STJ, EDcl no
CC 83.326/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC
33.111/RJ,  Rel.  Ministro  SÁLVIO  DE  FIGUEIREDO  TEIXEIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. Incide, ainda, na espécie, o
enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal de Justiça: 'A intervenção
da  União  como  sucessora  da  Rede  Ferroviária  Federal  S/A (RFFSA)
desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha
sido proferida por Juízo estadual'. VI. Conflito conhecido, para declarar
competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São José do Rio Preto/SP, o
suscitante.”

Quanto  à  competência  da  Justiça  Federal  em  razão  da

presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda:

“PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE
DANO  AMBIENTAL.  ROMPIMENTO  DE  DUTO  DE  ÓLEO. 
PETROBRAS TRANSPORTES S⁄A – TRANSPETRO. VAZAMENTO
DE  COMBUSTÍVEL.  INTEMPESTIVIDADE  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
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SÚMULA  211⁄STJ.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
SÚMULA  150⁄STJ.  LEGITIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.  NATUREZA  JURÍDICA  DOS  PORTOS.  LEI  8.630⁄93.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI 7.347⁄85.
1. Cinge-se a controvérsia à discussão em torno a) da tempestividade do
Agravo de Instrumento interposto pelo MPF e b) da competência para o
julgamento de Ação Civil Pública proposta com a finalidade de reparar
dano ambiental decorrente do vazamento de cerca de 1.000 (mil) litros de
óleo combustível após o rompimento de um dos dutos subterrâneos do
píer da Transpetro, no Porto de Rio Grande. 
2.  Não  se  conhece  do  Recurso  Especial  quanto  à  tempestividade  do
recurso apresentado na origem, pois a matéria não foi especificamente
enfrentada  pelo  Tribunal  de  origem.  Aplicação  da  Súmula  211  do
Superior Tribunal de Justiça. 
3. Em relação ao segundo fundamento do Recurso Especial, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região decidiu que, no caso, a legitimidade ativa
do Ministério Público Federal fixa a competência da Justiça Federal. 
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido
de atribuir à Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência
de  interesse  processual  que  justifique  a  presença  da  União,  de  suas
autarquias  ou  empresas  públicas  na  lide,  consoante  teor  da  Súmula
150⁄STJ.
5. A  presença  do  Ministério  Público  Federal  no  pólo  ativo  da
demanda  é  suficiente  para  determinar  a  competência  da  Justiça
Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o que não
dispensa o juiz de verificar a sua legitimação ativa para a causa em
questão. 
6. Em matéria de Ação Civil Pública ambiental, a dominialidade da área
em que o dano ou o risco de dano se manifesta (mar, terreno de marinha
ou Unidade de Conservação de propriedade da União, p. ex.) é apenas
um dos critérios definidores da legitimidade para agir do Parquet federal.
Não é porque a degradação ambiental se deu em imóvel privado ou afeta
res communis omnium que se afasta, ipso facto, o interesse do MPF.
7. É notório o interesse federal em tudo que diga respeito a portos, tanto
assim que a Constituição prevê não só o monopólio natural da União para
“explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou
permissão”, em todo o território nacional, “os portos marítimos, fluviais e
lacustres” (art. 21, XII, f), como também a competência para sobre eles
legislar “privativamente” (art. 22, X).
8. Embora composto por partes menores e singularmente identificáveis,
em terra e mar – como terminais e armazéns, públicos e privados –, o
porto constitui uma  universalidade, isto é, apresenta-se como realidade
jurídica una, embora complexa; equipara-se, por isso, no seu conjunto, a
bem  público  federal  enquanto  perdurar  sua  destinação  específica,  em
nada enfraquecendo essa sua natureza o fato de se encontrarem imóveis
privados inseridos no seu perímetro oficial  ou mesmo o licenciamento
pelo Estado ou até pelo Município de algumas das unidades individuais
que o integram.
9. O Ministério Público Federal, como regra, tem legitimidade para agir
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nas hipóteses de dano ou risco de dano ambiental  em porto marítimo,
fluvial ou lacustre.
10. Não é desiderato do art. 2º, da Lei 7.347⁄85, mormente em Município
que dispõe de Vara Federal, resolver eventuais conflitos de competência,
no  campo  da  Ação  Civil  Pública,  entre  a  Justiça  Federal  e  a  Justiça
Estadual, solução que se deve buscar, em primeira mão, no art. 109, I, da
Constituição Federal.
11.  Qualquer  que  seja  o  sentido  que  se  queira  dar  à  expressão
'competência  funcional'  prevista  no  art.  2º,  da  Lei  7.347⁄85,  mister
preservar a vocação pragmática do dispositivo: o foro do local do dano é
uma regra de eficiência, eficácia e comodidade da prestação jurisdicional,
que  visa  a  facilitar  e  otimizar  o  acesso  à  justiça,  sobretudo  pela
proximidade física entre juiz, vítima, bem jurídico afetado e prova.
12. O licenciamento pelo IBAMA (ou por órgão estadual, mediante seu
consentimento expresso ou tácito) de obra ou empreendimento em que
ocorreu  ou  poderá  ocorrer  o  dano  ambiental  justifica,  de  plano,  a
legitimação para agir do Ministério Público Federal. Se há interesse da
União  a  ponto  de,  na  esfera  administrativa,  impor  o  licenciamento
federal, seria no mínimo contraditório negá-lo para fins de propositura de
Ação Civil Pública.
13. Recurso Especial não provido.”

Quanto  à  competência  das  causas  envolvendo  autarquias

federais, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas podem

ser demandadas onde quer que tenham representação:

“RE 627709 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado
em 17/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 05-04-
2011 PUBLIC 06-04-2011 RT v. 100, n. 910, 2011, p. 413-417
“Ementa:  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA.  CAUSAS
AJUIZADAS  CONTRA  A  UNIÃO.  ART.  109,  §  2º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  EXTENSÃO.  AÇÃO  PROPOSTA
CONTRA  AUTARQUIA  FEDERAL.  EXISTÊNCIA  DE
REPERCUSSÃO GERAL. 
“APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO
CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DE  DEFESA  ECONÔMICA  -
CADE.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  I  -  A faculdade
atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados
no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas
contra  a  União  tem por  escopo facilitar  o  acesso  ao  Poder  Judiciário
àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias.  II  – Em
situação  semelhante  à  da  União,  as  autarquias  federais  possuem
representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais
gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais
concedidos ao ente político a que pertencem. IV - A pretendida fixação do
foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas
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contra  as  autarquias  federais  resultaria  na  concessão  de  vantagem
processual  não estabelecida para a União,  ente maior,  que possui foro
privilegiado  limitado  pelo  referido  dispositivo  constitucional.  V  -  A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência
do  disposto  no  art.  109,  §  2º,  da  Constituição  Federal  às  autarquias
federais.  Precedentes.  VI  -  Recurso  extraordinário  conhecido  e
improvido.” 

V.  DA  IMPERIOSA  NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  DE  TUTELA

JURISDICIONAL DE URGÊNCIA

A atuação  do  IBAMA na  concessão  de  licença  apesar  da

ausência  de  cumprimento  de  condicionantes,  assim  como  a  operação  da  rede

ferroviária  pela  MRS  Logística,  continuando  a  atividade  poluidora  apesar  do

descumprimento  de  condicionantes   que  não  poderia  se  furtar  de  conhecer,

constituem  autêntica  ação  ilícita  continuada,  a  exigir  tutela  jurisdicional

específica  com  o  escopo  de  compelir  a  empresa  Requerida  a  abster-se  de

continuar desenvolvendo atividade poluidora,  sem o prévio atendimento de

condicionante  estabelecida  em  Licença  de  Operação  e  de  maiores  ações

mitigadoras do ruído, no caso, a extensão aos demais municípios das medidas

adotadas no Município de Barra do Piraí. 

Diante da inércia do órgão licenciador, caso nada seja feito,

os  direitos  fundamentais  à  saúde  dos  moradores  e  ao  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado,  postos  em  risco  pela  atuação  da  MRS  Logística,

restarão  inevitável  e  irreversivelmente  afetados,  não  sendo  cogitável  que  se

aguarde o trânsito em julgado para, só depois, reconhecer que a saúde de todos foi,

para sempre, prejudicada. 

A garantia fundamental estabelecida no art. 5°, inciso XXXV

da  Constituição  demanda  que  a  jurisdição  atue  também diante  da  ameaça  de
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direitos e não apenas regressivamente para remediar danos que, por sua própria

natureza, não são passíveis de serem “remediados” ou “compensados”. 

No caso específico, trata-se de impedir que a omissão ilícita

do IBAMA na sua qualidade de autarquia licenciadora e a ação poluidora da MRS

Logística  se  perpetuem  como  fonte  de  danos  a  um  direito  fundamental  de

natureza  difusa.  Fato  é  que  nas  presentes  circunstâncias,  não  foram adotadas

medidas  mitigadoras  da  poluição  suficientes  por  parte  da  MRS  Logística,  que

continua operando em desadequação com as exigências em temos de limitação do

impacto ambiental de atividades poluidoras, sem sequer que se saiba a real medida

dos danos causados. A propósito, a sugestão do IBAMA de realizar um estudo de

impacto nas residências dos moradores, especialmente no tocante à poluição por

partículas em suspensão, não foi acatada pela empresa. 

Ademais, o Instituto tem previsão de analisar a proposta de

programa de monitoramento do ar e de programa de monitoramento dos ruídos no

período  do  primeiro  semestre  de  2020,  tal  proposta  de  reformulação  podendo

requerer novas readequações e ser revisada, do mesmo modo como já se perpetua

há  dois  anos  a  mesma  situação  de  não  cumprimento  de  condicionantes  e  de

suspensão de programas de monitoramento, sem maiores medidas limitadoras da

poluição.  Assim,  diante da possível  demora indeterminada no cumprimento

das exigências legais e dos danos ao meio ambiente, cujos indícios trazidos à

presente petição inicial já não deixam dúvidas quanto à sua existência,  não resta

outra providência judicial capaz de proteger os direitos fundamentais lesados,

na lide em questão, senão a concessão de tutela de urgência para a suspensão

da  atividade  ilícita,   até  que  se  cumpram    efetivamente  programas  de

monitoramento da poluição por Partículas Totais em Suspensão que, além dos

procedimentos  executados  nos  programas  prévios,  contemplem  os  pontos
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solicitados  no  parecer  n°91/2018/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG do

IBAMA  e  que  sejam  estendidas  a  todos  os  municípios  atingidos  pela  rede

operada pela MRS Logística as medidas mitigadoras de ruídos adotadas no

município de Barra do Piraí ou que outra solução consensual seja alcançada.

Tanto o § 3° do art. 461 do CPC quanto o art. 12 da Lei da

Ação Civil Pública autorizam a concessão de tutela antecipatória quando “relevante

o fundamento da demanda e havendo justificado receio da ineficácia do provimento

final”. É justamente esse o caso dos presentes autos. 

A presente demanda busca tutelar o direito constitucional à

saúde, à vida,  à privacidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado de

inúmeras  famílias  residentes  de  casas,  prédios  e  condomínios  ao  longo  dos

1.643km de vias  férreas  da extinta RFFSA, aquelas ameaçadas pelas condições

ilegais nas quais estas são operadas. 

Para estes brasileiros,  apenas a concessão do provimento

jurisdicional  antecipado  poderá  proteger  de  forma  efetiva  os  direitos  não

patrimoniais  de  que  são  titulares.  A cognição  exauriente  proporcionada  pelo

processo  ordinário  de  conhecimento  importaria  na  completa  inutilidade  da

demanda, já que o que se está a postular é justamente a concessão de tutela capaz

de  suprir  a  omissão  do  Estado no  que  diz  respeito  ao  funcionamento  de

empreendimento  poluidor  em desacordo  com o estabelecido  na  própria  licença

ambiental concedida. 
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VI. DOS PEDIDOS

Por todas as razões de ordem fática acima expostas, requer o

Ministério Público Federal

a) a concessão, após a oitiva dos demandados, de TUTELA

JURISDICIONAL DE URGÊNCIA, para  suspender os efeitos da Licença de

Operação n° 988/2010 2ª Renovação, de 12 de abril de 2019, até que sejam  1)

executados de forma efetiva programas de monitoramento da poluição por

Partículas Totais em Suspensão que, além dos procedimentos executados nos

programas  prévios,  contemplem  os  pontos  solicitados  no  parecer

n°91/2018/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG do IBAMA, ou seja: a inclusão

dos  novos  pontos  de  monitoramento  solicitados  no  referido  parecer,  a

modificação do conceito de ponto de monitoramento mediante a duplicação

dos pontos de monitoramento em cada local; a alteração do procedimento de

controle  da  qualidade  do  ar com a  troca  diária  do  filtro  das  unidades  de

aferição, quando realizadas aferições; a inclusão de procedimento de análise

química do material particulado retido nos filtros; o monitoramento de índices

meteorológicos e do fluxo das composições para que seja possível um recorte

com os dados colhidos, assim como a implementação de uma ferramenta de

gestão ambiental do programa; 2) estendidas a todos os municípios atingidos

pela  rede  operada  pela  MRS  Logística  as  medidas  mitigadoras  de  ruídos

adotadas no município de Barra do Piraí, consistentes em implantar passagens

de nível com cancelas em todas as áreas povoadas, de modo a minimizar o uso de

sinais sonoros como buzinas e sinos.

SUBSIDIARIAMENTE,  caso  este  juízo  entenda  que  a

suspensão  da  operação  da  malha  ferroviária  importe  em ônus  excessivo  à
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atividade  econômica,  requer  o  MPF  ao  menos  a  imposição  de  multa

cominatória diária não inferior a R$ 100.000,00, a ser paga pela empresa MRS

Logística  até  que  sejam:  1)  executados  de  forma  efetiva  programas  de

monitoramento da poluição por Partículas Totais em Suspensão que, além dos

procedimentos  executados  nos  programas  prévios,  contemplem  os  pontos

solicitados  no  parecer  n°91/2018/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG  do

IBAMA, ou seja: a inclusão dos novos pontos de monitoramento solicitados no

referido  parecer,  a  modificação  do  conceito  de  ponto  de  monitoramento

mediante  a  duplicação  dos  pontos  de  monitoramento  em  cada  local;  a

alteração do procedimento de controle da qualidade do ar com a troca diária

do filtro das unidades de aferição, quando realizadas aferições; a inclusão de

procedimento de análise química do material particulado retido nos filtros; o

monitoramento de índices meteorológicos e do fluxo das composições para que

seja possível um recorte com os dados colhidos, assim como a implementação

de uma ferramenta de gestão ambiental do programa; 2) estendidas a todos os

municípios  atingidos  pela  rede  operada  pela  MRS  Logística  as  medidas

mitigadoras de ruídos adotadas no município de Barra do Piraí, consistentes

em implantar  passagens de nível com cancelas em todas as áreas povoadas,  de

modo a minimizar o uso de sinais sonoros como buzinas e sinos.

b) a intimação da União para, querendo, integrar a presente

lide na condição de Litisconsortes ou Assistentes do réu, tendo em vista as prévias

ocorrências de substituição da União em causas que envolviam a rede ferroviária

objeto  de  concessão  e  considerando  a  possibilidade  de  responsabilização

subsidiária  da  União  em  casos  que  envolvem  danos  causados  por  empresas

concessionárias;

c) A citação dos réus para, querendo, contestar a presente
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ação, sob pena de, não o fazendo, sofrerem os efeitos da revelia;

d) a PROCEDÊNCIA, ao final da presente ação para o fim

de  anular a Licença de Operação n°988/2010 2ª Renovação, de 12 de abril de

2019,  em razão de  sua  incompatibilidade  com a  legislação federal  vigente,  em

especial a Lei 6.938/1981 e a Resolução Conama n° 237/97, ou subsidiariamente

condenar  a  MRS  Logística  à  obrigação  de:  1) executar    de  forma  efetiva

programas de monitoramento da poluição por Partículas Totais em Suspensão

que, além dos procedimentos executados nos programas prévios, contemplem

os pontos solicitados no parecer n°91/2018/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG

do IBAMA, ou seja: a inclusão dos novos pontos de monitoramento solicitados

no referido parecer,  a modificação do conceito de ponto de monitoramento

mediante  a  duplicação  dos  pontos  de  monitoramento  em  cada  local;  a

alteração do procedimento de controle da qualidade do ar com a troca diária

do filtro das unidades de aferição, quando realizadas aferições; a inclusão de

procedimento de análise química do material particulado retido nos filtros; o

monitoramento de índices meteorológicos e do fluxo das composições para que

seja possível um recorte com os dados colhidos, assim como a implementação

de uma ferramenta de gestão ambiental do programa; 2) estender a todos os

municípios  atingidos  pela  rede  operada  pela  MRS  Logística  as  medidas

mitigadoras de ruídos adotadas no município de Barra do Piraí, consistentes

em implantar  passagens de nível com cancelas em todas as áreas povoadas,  de

modo a minimizar o uso de sinais sonoros como buzinas e sinos.

Protesta o autor provar os fatos alegados por todos os meios

de provas que forem admitidos em direito, notadamente prova testemunhal, pericial

e documental.
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Dá-se à presente causa,  para fins fiscais,  a importância  de

1.000.000,00 R$ (um milhão de reais).

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019.

SERGIO GARDENGHI SUIAMA

Procurador da República

22° Ofício – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
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