
              
 

CONCLUSÃO 
 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM. Sr(a). Dr(a). Juiz(a) da(o) 23ª 

Vara Federal do Rio de Janeiro. 

  

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2016. 
   

Diretor(a) de secretaria 

 
 

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
23ª Vara Federal do Rio de Janeiro 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0004719-90.1999.4.02.5101 (99.0004719-2) 
 
Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
 
Réu: CIA/ ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO DE JANEIRO-CEDAE E OUTRO 

                               
 
 
 

Sentença A  
 
 
 

O Ministério Público Federal propôs a presente ação postulando que a CEDAE 
e o Estado do Rio de Janeiro fossem condenados: a) a CEDAE, a trocar todos 
os pilares de sustentação da tubulação de esgoto do Emissário Submarino de 
Ipanema, nos termos da Lei Estadual n. 2.661/96 e realizar tratamento 
preliminar completo no esgoto in natura conduzido pelo emissário; b) o 
Estado, a construir Estação de Tratamento de Esgoto para esse tratamento 
preliminar completo; e ambos  c) na obrigação de dar consistente no 
pagamento de indenização no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais). O pedido tem por fundamento o vazamento de esgoto in natura nas 
Praias de Ipanema e Leblon causado pelo rompimento do pilar nº 505 do 
Emissário Submarino de Ipanema, em 1999.   
 
Contestação da CEDAE às fls. 403 e seguintes. Alega ausência de beneficio na 
ação; que não houve omissão por parte das rés, as quais que deram imediata 
resposta ao rompimento do pilar. Alega que a verdadeira causa provocadora 
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do rompimento do pilar de sustentação nº 505 foi o natural desgaste. Aduz 
que há restrição orçamentária. Alega necessidade de apuração do alegado 
dano ambiental. Quanto ao pedido para implantação de uma estação de 
tratamento, alega que não é devida a intervenção do Judiciário, sob pena de 
ofensa à separação de poderes; que não há prova de esta ser a escolha mais 
adequada ao caso em concreto. Alega, ainda, que a responsabilidade é 
subjetiva e que o pedido de multa é despropositado. 
 
Contestação do Estado do Rio de Janeiro às fls. 458 e seguintes. Alega 
impossibilidade jurídica do pedido por ofensa à separação de poderes; que a 
falta de recursos é manifesta e, no mais, remete à contestação da CEDAE.  
 
Em provas, as réus requerem provas pericial e oral. O MPF requer o 
julgamento antecipado da lide.  
 
À fl. 642, informação de que não há ação perante a Justiça Estadual que verse 
sobre o presente objeto. 
  
Decisão de fl. 518 pelo deslocamento da competência para o STF.  
 
STF determina a restituição doa autos ao juízo de origem, às fls. 561   
 
Manifestação do MPF às fls. 852 e seguintes. 
 
 
É O RELATÓRIO. 
 
FUNDAMENTO E DECIDO. 
 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO.  
 
O processo está pronto para julgamento, não sendo necessária qualquer 
prova suplementar.  
 
Entendo que devem ser julgados improcedentes os pedidos para: a) a CEDAE 
trocar todos os pilares de sustentação da tubulação de esgoto do Emissário 
Submarino de Ipanema, nos termos da Lei Estadual n. 2.661/96 e realizar 
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tratamento preliminar completo no esgoto in natura conduzido pelo 
emissário; e b) o Estado construir Estação de Tratamento de Esgoto para esse 
tratamento preliminar completo.  
 
Explico. Devido ao decurso do tempo, não resta claro quais providências 
foram tomadas pela CEDAE e pelo Estado para evitar a degeneração da 
tubulação de esgoto. A CEDAE, em sua contestação, é firme ao afirmar que as 
devidas medidas foram tomadas imediatamente. Seria necessária a 
realização de pericia para verificar quais pilares estariam ainda condenados, 
o que não foi pedido pelo MPF, talvez porque, logo após o acidente, fazia 
sentido prescindir da perícia, pois o perigo era evidente. Passados tantos 
anos, não se tem nos autos informação do que foi feito.  De qualquer modo, 
a obrigação de zelo, manutenção e eventual troca dos pilares para evitar 
acidentes decorre da lei, sob pena de responsabilidade por omissão. 
 
O pedido para o Estado construir uma Estação de Tratamento de Esgoto deve 
ser julgado improcedente pois não há efetiva prova da sua 
necessidade/adequação. O documento da CEDAE de fl. 642 afirma que "o 

Emissário Submarino, vale informar, é dispositivo eficaz para a destinação de 

efluentes sanitários, não sendo necessária uma estação de tratamento de 

esgotos e sim a realização de tratamento preliminar, tal como executado pela 

CEDAE". Tal informação é reiterada à fl. 636. Este juízo, por óbvio, não tem 
conhecimento técnico para afirmar qual a melhor solução técnica para o 
esgoto que é lançado ao mar e apenas uma perícia poderia constatar a 
necessidade ou não de se construir uma Estação de Tratamento, mas não 
houve pedido de perícia com tal finalidade.  
 
Desnecessária a realização de prova pericial para fins de verificar/quantificar 
o dano ocorrido, que fora pedida pelas rés, uma vez que o vazamento de 
esgoto in natura causado pelo rompimento do pilar nº 505 foi notório e 
amplamente divulgado, estando relatado em inúmero documentos anexos à 
inicial, de modo que o fato é inconteste: o esgoto in natura vazou a cerca de 
900 metros da orla da praia de Ipanema com a contaminação da água do 
mar, tornando-a imprópria para o banho. Para os fins a que se destina a 
indenização pleiteada, não há necessidade de verificar exatamente qual a 
amplitude do dano causado, pois a verba não se destina a reparar este 
específico dano. Ainda, para ser caracterizado dano ambiental, não se exige 
dano em concreto. 
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Isto posto, não havendo necessidade de provas suplementares e sendo 
afastada parte dos pedidos, segue a análise quanto ao pedido de 
indenização.      
 
No que se refere ao pedido de indenização, os elementos trazidos aos autos 
foram bem analisados pelo MPF em sua manifestação de fls. 852/863, que 
acolho como razão de decidir.  
 
Referida manifestação destaca, em suma, que o titular do direito subjetivo 
material subjacente à pretensão indenizatória é a coletividade, daí a 
necessidade de prestação jurisdicional para dar resposta ao acidente 
ocorrido.  
 
Aduz que a Política Nacional do Meio Ambiente estabelecida pela Lei 
6.938/81, em conformidade com o artigo 225, 3º, da CRFB/88, estabelece 
que o poluidor que deu causa ao dano ambiental tem a obrigação de 
recuperá-lo; tratando-se do princípio do poluidor pagador, segundo o qual, 
se o poluidor não se desincumbiu a contento  do dever de prevenir os danos, 
ele deve ser acionado para que recupere o meio ambiente e pague a 
indenização correspondente.  
 
A desídia dos réus em adotar medidas preventivas resta provada pois desde 
1991 vem sendo documentada a fadiga das estruturas, conforme narrado na 
inicial, assim resumindo o MPF: "O emissário de Ipanema constituído, à 
época dos fatos, por 94 tubos de concreto armado e apoiado em grande 
parte sobre estacas tubulares metálicas de grande diâmetro, transportava 
cerca de seis toneladas de esgoto por segundo. A partir de 1991, segundo 
consta dos autos, sucessivos colapsos começaram a ocorrer nos pilares de 
sustentação. O primeiro ocorreu em 1991. Depois outros tantos colapsos, 
fraturas e corrosões, conforme detalhamento de fl. 07. Isso até o ano de 
1998. O Estado do Rio de Janeiro, porém, não forneceu os recursos 
necessários e a CEDAE tampouco executou as indispensáveis obras de 
recuperação". 
 
Vige no Brasil, além da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da 
prova em matéria ambiental, o dever de reparação integral. Assim, com 
razão o MPF ao afirmar que "a responsabilidade é objetiva; os danos 

JFRJ
Fls 40

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a LUCIANA CUNHA VILLAR.
Documento No: 1300427-17-0-37-6-159485 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



ambientais estão satisfatoriamente provados nos autos; a reparação deve ser 
integral; posterior realização de obras não afasta do dever de indenizar; 
havendo dificuldade de mensurar se, como e em que proporção se deu a 
regeneração da biota, a compensação deve ser instrumentalizada pela via 
indenizatória; incide, na espécie a inversão do ônus da prova" (fl. 863).   
 
Por todo exposto, tendo as rés sido omissas na preservação do Emissário 
Submarino de Ipanema, o que culminou com o rompimento do pilar nº 505 
em 1999, o pedido de indenização há de ser julgado procedente. 
 
O valor apresentado pelo MPF na inicial é razoável, sendo o mesmo que foi 
orçado para minimizar os danos provisoriamente, com a recuperação dos 
pilares 504, 505 e 506, mediante o convênio celebrado entre a empresa ré e 
a Petrobras, com prazo de execução de 30 dias. Ainda, em 1998, foi 
celebrado um contrato visando a execução de obras de recuperação no total 
de R$33.490.000,00 (valor não atualizado), de modo que a indenização gira 
em pequeno percentual deste valor, inferior a 5% do valor atualizado. Diante 
de tais parâmetros, entendo razoável o valor arbitrado pelo MPF.   
 
 
III- DISPOSITIVO  
 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 
na presente demanda, para condenar as rés, solidariamente, na obrigação de 

dar, consistente no pagamento de indenização pelos danos causados, no 
valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), a ser revertido ao Fundo 
mencionado no art. 13, da Lei nº 7.347/85, instituído pela Lei nº 7.797/89.  
 
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado desta sentença 
para efetuar o pagamento; fixando, desde já, a multa diária de R$1000,00 
(hum mil reais) pelo descumprimento injustificado. 
 
Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis na 
espécie (Informativo STJ, nº. 0404. Precedentes citados: AgRg no REsp 
868.279-MG, DJe 6/11/2008; REsp 896.679-RS, DJe 12/5/2008; REsp 419.110-
SP, DJ 27/11/2007; REsp 178.088-MG, DJ 12/9/2005, e REsp 859.737-DF, DJ 
26/10/2006. EREsp 895.530-PR, Rel. Min. Eliana Calmon, julgados em 
26/8/2009). 
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Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 
 
Publique-se.  Intimem-se. 

 
 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2016. 
(assinado eletronicamente de acordo com a Lei no. 11.419/06) 

LUCIANA CUNHA VILLAR 

Juiz(a) Federal Substituto(a) 
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