
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 1ª Vara de
Avaré – 32ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo

Inquérito Civil Público nº 1.34.024.000017/2018-92
Tutela Coletiva
Capa: Apurar eventual risco de desmoronamento na barragem Lagoa Rica no
município de Iaras  

OBS: A numeração das folhas mencionadas ao longo desta petição inicial refere-se
aos autos do Inquérito Civil Público em epígrafe, que segue anexo.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo
Procurador da República que esta subscreve, no uso das
suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem
respeitosamente  à  presença  de  Vossa  Excelência,  com
fundamento nos artigos 127, 129, incisos II e III da
Constituição Federal, artigos 1º, 2º, 5º, inciso I, “h”,
II, “c”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93,
e,  ainda,  nos  dispositivos  da  Lei  nº  7.347/85  e  do
Código de Processo Civil, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face de

UNIÃO, pessoa jurídica de direito
público  interno,  CNPJ  nº
26.994.558/0001-23,  com  sede  na
Rua  da  Consolação  nº  1875,  5º
andar,  Cerqueira  César,  São
Paulo/SP,  CEP  01.301-100,  na
pessoa  de  seu  representante
legal; e
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INSTITUTO NACIONAL  DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, pessoa
jurídica  de  direito  público
interno  de  natureza  autárquica,
CNPJ  nº  00.375.972/0081-45,
representada  pelo  seu  atual
Presidente,  João  Carlos  de  Jesus
Pereira,  com  endereço
profissional  em  SBN,  Quadra  1,
Bloco  D,  Edifício  Palácio  do
Desenvolvimento,  CEP  70.057-900,
Brasília-DF, PABX (61) 3411-7474;

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

Conforme será a seguir demonstrado, os
réus descumpriram inúmeras obrigações constitucionais,
legais e infralegais referentes à  Política Nacional de
Segurança  de  Barragens,  à  Política  Nacional  do  Meio
Ambiente, à Política Nacional de Recursos Hídricos e ao
Plano Nacional de Reforma Agrária, omitindo-se de seus
deveres fiscalizatórios e de manutenção na barragem da
Lagoa Rica, localizada no Projeto de Assentamento Zumbi
dos  Palmares,  em  Iaras/SP,  resultando  em  risco  de
rompimento e desastre socioambiental.

I – DOS FATOS

O  procedimento  nº
1.34.024.000017/2018-92  foi  instaurado  para  apurar  o
eventual risco de rompimento da barragem da Lagoa Rica,
localizada na divisa do Projeto de Assentamento Zumbi
dos  Palmares,  considerando  os  riscos  oferecidos  à
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integridade  física  e  patrimonial  dos  assentados,  bem
como os danos patrimoniais da UNIÃO e ambientais que
resultariam do colapso.

Tal quadro foi inicialmente detectado
por  morador  do  Assentamento,  que  na  ocasião  enviou
representação  à  Promotoria  de  Justiça  de  Cerqueira
César,  dando  origem  ao  procedimento  nº
43.0238.0000192/2017-9.

O  Departamento  de  Águas  e  Energia
Elétrica  do  Estado  de  São  Paulo  realizou  vistoria
técnica  no  local,  constatando  elevado  potencial  de
risco, bem como a responsabilidade direta do INCRA:

(Ofício nº 1613/2018 – SPDOC nº 506040/2018 - DAEE)
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O INCRA, por sua vez, informou que a
ação mais efetiva e menos onerosa para a resolução do
problema  seria  o  esvaziamento  da  represa  (Ofício  nº
53321/2018), inclusive considerando que outros pontos de
vulnerabilidade foram constatados, não obstante as obras
emergenciais realizadas pelo Município de Iaras (Ofício
nº 273/2018).

No entanto, mesmo diante da gravidade
do cenário, colocando em risco as vidas dos moradores da
região,  o  meio  ambiente  e  o  patrimônio  da  UNIÃO,  a
autarquia  se  limitou  a  informar  que  “não  há
disponibilidade  orçamentária  para  efetuar  tal  obra”
(vide Ofício nº 2059/2018).

A inércia da UNIÃO e de sua autarquia
especializada  se  dá  ao  arrepio  das  obrigações
constitucionais  e  legais  impostas  ao  Poder  Público,
sobretudo diante das recentes catástrofes ocorridas no
Brasil envolvendo o rompimento de barragens de rejeitos,
guardadas  as  devidas  proporções  e  a  natureza  do
barramento em espeque (reservatório de água).

A  situação  fica  ainda  mais  absurda
quando confrontado  o valor estimado para o esvaziamento
da lagoa – pouco mais de 200 (duzentos) mil reais – com
a magnitude de tal colapso iminente, havendo potencial
lesivo  para  causar  a  perda  de  vidas,  destruição  de
vegetação  e  fauna,  danos  à  bacia  hidrográfica  local,
prejuízo  patrimonial  à  UNIÃO  e  aos  residentes  no
Assentamento,  além  das  indenizações  ambientais,
materiais e morais que seriam devidas, a título de mero
exemplo.

E  conforme  exposto  nos  itens
seguintes, tal cenário de  risco causado por falta de
medidas  básicas  de  manutenção é  hipótese  clara  de
omissão dos réus, não restando a este Órgão Ministerial
outra alternativa senão a busca de tutela jurisdicional.
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II – DO DIREITO

a)  omissão  patrimonial  injustificada  do  Poder
Público

Tanto  a  UNIÃO  quanto  o  Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (este
na qualidade de Autarquia Federal) não poderiam permitir
que  a  barragem  em  comento  chegasse  em  tal  estado
crítico, cenário que, em caso de colapso, caracterizaria
ato ilícito por omissão voluntária e negligência (art.
186  do  Código  Civil),  conforme  será  a  seguir
demonstrado.

Inicialmente, importante registrar que
o próprio INCRA, por intermédio do Ofício nº 4221/2017,
informou que a barragem/represa Lagoa Rica se encontra
nas dependências do PA Zumbi dos Palmares, ou seja, na
alçada de responsabilidade da UNIÃO:
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Mais adiante, prossegue:

Atentando-se ainda à certidão anexada
a tal ofício, nota-se que a propriedade da UNIÃO sobre a
área foi averbada no r. registro em  08 de agosto de
1910.

E  mesmo  as  invasões  noticiadas  pela
Autarquia no Ofício nº 4221/2017 não têm o condão de
afastar a responsabilidade da UNIÃO sobre os fatos em
espeque. Pelo contrário, trata-se de outro elemento que
corrobora o desleixo e a negligência do Ente com seu
patrimônio.
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Nesse  mesmo  sentido,  informações
prestadas pelo próprio INCRA demonstram que  a situação
da  barragem  foi  agravada  pela  ausência  de  adoção  de
medidas extremamente simples e baratas de manutenção,
como a poda de vegetação arbórea e arbustiva, retirada
de formigueiros e tocas, bem como contenção de erosões
(fl. 01 do Ofício nº 53321/2018).

Evidente, pois, que os requeridos se
omitiram de suas obrigações impostas pelo ordenamento
jurídico pátrio.

Isso  porque  o  legislador  federal,
cumprindo o mandamento normativo consolidado no anterior
texto constitucional (Carta Republicana de 1891), editou
o Decreto-lei nº 9.760, de 05.09.1946, que se encontra
em pleno vigor no ordenamento brasileiro, e discriminou
os bens incorporados por título dentre o patrimônio da
UNIÃO, in litteris:

Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de
1946. 

Dispõe sôbre os bens imóveis da União e
dá outras providências. 

Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis
da União: 
(…) 
l) os que tenham sido a algum título, ou
em virtude de lei,  incorporados ao seu
patrimônio. 

Trata-se, pois, de dispositivo legal
que  meramente  define  as  hipóteses  de  titularidade
patrimonial. As efetivas administração e manutenção dos
bens, por outro lado, incluem-se na alçada da Secretaria
de  Coordenação  e  Governança  do  Patrimônio  da  União,
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conforme atribuições impostas pelo recente Decreto nº
9.745, de 08 de abril de 2019:

Art. 102. À Secretaria de Coordenação e
Governança  do  Patrimônio  da  União
compete: 

I - administrar o patrimônio imobiliário
da União e zelar por sua conservação; 
II - adotar as providências necessárias à
regularidade dominial dos bens da União; 
(…)
VII  -  formular  e  propor  a  política  de
gestão do patrimônio das autarquias e das
fundações públicas federais; e 
VIII - integrar a Política Nacional de
Gestão  do  Patrimônio  da  União  com  as
políticas  públicas  destinadas  para  o
desenvolvimento sustentável. 

Conquanto  a  atuação  contrária  à  lei
ofenda  o  princípio  da  legalidade,  também  se  constata
atuação ineficiente do Estado, ao arrepio dos princípios
básicos da Administração Pública Estampados no art. 37
da Constituição Federal.

Verifica-se ainda que sequer a alegada
ausência  de  disponibilidade  orçamentária  (Ofício  nº
2059/2018, do INCRA) tem o condão de afastar a obrigação
dos réus em promoverem as medidas necessárias para a
eliminação  do  risco  (recuperação  da  barragem  ou
esvaziamento  do  reservatório),  já  que  a  autonomia
orçamentária das autarquias não impede que haja dotações
extraordinárias concedidas pelo Ente criador, ou mesmo
intervenção direta para realização das obras.

Nesse  diapasão,  o  próprio  controle
hierárquico  exercido  pela  UNIÃO  possibilitaria  a
intervenção do Ente em sua autarquia, visando corrigir a
ilegalidade ora apontada.
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Sobre  o  tema,  os  ensinamentos  da
doutrina de referência são esclarecedores:

“A  descentralização  administrativa  traz
consigo  a  ideia  de  controle.  O  poder
central  transfere  a  execução  de
determinados serviços a entes dotados de
personalidade  jurídica,  patrimônio
próprio, capacidade de autoadministração,
porém  exerce  sobre  eles  fiscalização
necessária para assegurar que cumpram os
seus fins.
(…)
Por isso a tutela pode ser definida como
a fiscalização que os órgãos centrais das
pessoas  públicas  políticas  (União,
Estados  e  Municípios)  exercem  sobre  as
pessoas administrativas descentralizadas,
nos  limites  definidos  em  lei,  para
garantir a observância da legalidade e o
cumprimento  das  suas  finalidades
institucionais.
A  tutela  é  apenas  um  dos  tipos  de
controle  a  que  se  sujeitam  os  entes
descentralizados, porque corresponde a um
controle  administrativo,  ou  seja,
exercido  pelos  órgãos  da  Administração
Direta. Ela coexiste com outros tipos de
controle,  a  saber:  o  externo,  exercido
pelo  Poder  Legislativo,  com  auxílio  do
Tribunal  de  Contas,  e  o  controle
judicial.1”

Pode-se  dizer,  por  corolário,  que  a
grave situação ora apresentada também é fruto de omissão
fiscalizatória da UNIÃO sobre sua autarquia, quanto à
legalidade de seus atos e ao cumprimento das respectivas
finalidades institucionais.

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 2014, 28ª Ed. São Paulo: Atlas, p. 593-595.
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Assim, conforme se extrai dos autos e
dos fatos já narrados nesta exordial, a UNIÃO e o INCRA
mantiveram  –  e  ainda  mantém  –  postura  omissiva,
ineficiente  e  negligente  sobre  patrimônio  público
federal, ocasionando a situação de risco na barragem da
Lagoa Rica por falta de manutenção básica.

b) da omissão ambiental e do risco de desastre

Além  do  omissão  patrimonial  já
explicitada,  verifica-se  que  a  UNIÃO  e  sua  autarquia
especializada  (INCRA)  se  furtaram  das  obrigações
ambientais impostas ao Poder Público.

Nesse  sentido,  o  legislador
constituinte foi enfático ao prever a proteção ambiental
como competência comum dos Entes Federativos:

Art. 23. É competência comum da  União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(…)
VI - proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e
a flora;

Art.  186.  A  função  social  é  cumprida
quando  a  propriedade  rural  atende,
simultaneamente,  segundo  critérios  e
graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos: 
(…)
II  -  utilização  adequada  dos  recursos
naturais  disponíveis  e  preservação  do
meio ambiente; 

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem
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de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida,  impondo-se ao Poder
Público e  à  coletividade  o  dever  de
defendê-lo  e  preservá-  lo  para  as
presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas; 
(…)
V  -  controlar  a  produção,  a
comercialização e o emprego de técnicas,
métodos  e  substâncias  que  comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e
o meio ambiente; 
(…)
VII  -  proteger  a  fauna  e  a  flora,
vedadas,  na  forma  da  lei,  as  práticas
que  coloquem  em  risco  sua  função
ecológica,  provoquem  a  extinção  de
espécies  ou  submetam  os  animais  a
crueldade. 

(…)

§  3º  As  condutas  e  atividades
consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente
sujeitarão  os  infratores,  pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas,  independentemente  da
obrigação de reparar os danos causados. 

Cumpre destacar, da mesma forma, que a
conduta omissiva e negligente da UNIÃO in casu se dá ao
arrepio da Política Nacional do Meio Ambiente, disposta
na Lei nº 6.938/81 in litteris:

Art  2º  -  A  Política  Nacional  do  Meio
Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria  e  recuperação  da  qualidade
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ambiental  propícia  à  vida,  visando
assegurar,  no  País,  condições  ao
desenvolvimento  sócio-econômico,  aos
interesses  da  segurança  nacional  e  à
proteção  da  dignidade  da  vida  humana,
atendidos os seguintes princípios:
I -  ação governamental na manutenção do
equilíbrio  ecológico,  considerando  o
meio ambiente como um patrimônio público
a  ser  necessariamente  assegurado  e
protegido,  tendo  em  vista  o  uso
coletivo;
II -  racionalização do uso do solo, do
subsolo, da água e do ar;
Ill - planejamento e fiscalização do uso
dos recursos ambientais;
IV  -  proteção  dos  ecossistemas,  com  a
preservação de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades
potencial ou efetivamente poluidoras;
(…)

Art 3º - Para os fins previstos nesta
Lei, entende-se por: 
I  -  meio  ambiente,  o  conjunto  de
condições,  leis,  influências  e
interações  de  ordem  física,  química  e
biológica, que permite, abriga e rege a
vida em todas as suas formas; 
II -  degradação da qualidade ambiental,
a alteração adversa das características
do meio ambiente; 
III  -  poluição,  a  degradação  da
qualidade  ambiental resultante  de
atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o
bem-estar da população; 
b)  criem  condições  adversas  às
atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d)  afetem  as  condições  estéticas  ou
sanitárias do meio ambiente; 
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e)  lancem  matérias  ou  energia  em
desacordo  com  os  padrões  ambientais
estabelecidos; 

No mais, a Política Nacional do Meio
Ambiente tem como um de seus focos “orientar a ação dos
Governos da  União, dos Estados, do Distrito Federal e
Municípios  no  que  se  relaciona  com  a  preservação  da
qualidade ambiental” (art. 5º da Lei nº 6.938/81).

E  por  se  tratar  in  casu de
reservatório de água, a atuação da UNIÃO também deveria
se dar em observância aos ditames da Política Nacional
de Recursos Hídricos, que tem como um de seus objetivos
a  “prevenção  e  a  defesa  contra  eventos  hidrológicos
críticos de  origem  natural  ou  decorrentes  do  uso
inadequado dos recursos naturais” (art. 2º, III, da Lei
nº 9.443/97).

Chama atenção que o próprio Ente, ora
requerido,  promove  divulgação  dos  temas  ambientais,
tanto sob o prisma educativo quanto sob o prisma de
autopromoção das medidas adotadas para a preservação do
meio ambiente, conforme se extrai da página eletrônica
do Ministério do Meio Ambiente2.

Como sugerem os fatos ora expostos ao
juízo, as divulgações de tal jaez objetivam atribuir à
atuação do Poder Público uma aparente conformidade com
as obrigações ambientais assumidas pelo Brasil perante a
comunidade internacional. Nesse prisma merece destaque o
teor da Declaração de Estocolmo:

2 Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto; 
http://www.mma.gov.br/biodiversidade.html;
http://www.mma.gov.br/florestas.html.
Acesso em 13 jun. 2019.
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Princípio 2

Os recursos naturais da terra incluídos o
ar, a água, a terra, a flora e a fauna e
especialmente  amostras  representativas
dos ecossistemas naturais devem ser pre-
servados em benefício das gerações pre-
sentes e futuras, mediante uma cuidadosa
planificação ou ordenamento.

Princípio 3
Deve-se  manter,  e  sempre  que  possível,
restaurar  ou  melhorar  a  capacidade  da
terra em produzir recursos vitais renová-
veis.

Princípio 4
O homem tem a responsabilidade especial
de preservar e administrar judiciosamente
o patrimônio da flora e da fauna silves-
tres e seu habitat, que se encontram atu-
almente, em grave perigo, devido a uma
combinação  de  fatores  adversos.  Conse-
qüentemente, ao planificar o desenvolvi-
mento econômico deve-se atribuir impor-
tância à conservação da natureza, incluí-
das a flora e a fauna silvestres.

É patente, dessa forma, o papel que
deveria ter sido desempenhado pela UNIÃO na efetivação
das medidas ambientais trazidas pelas políticas fixadas
em nível nacional e internacional, o que evidencia a
ilegalidade do cenário em tela.

E não obstante o empenho deste Órgão
Ministerial  em  promover  tratativas  que  permitissem  a
resolução  extrajudicial  do  problema,  a  UNIÃO  (por
intermédio de sua autarquia especializada) se limitou a
prestar  informações,  eis  que  as  vistorias  in  loco e
relatórios foram realizados pelo Departamento de Águas e
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Energia  Elétrica  (órgão  do  Governo  do  Estado  de  São
Paulo), ao passo que as obras emergenciais de contensão
foram empreendidas pelo Município de Iaras/SP.

Somando-se  tais  pontos  com  a
constatação de “vulnerabilidade elevada” e “potencial de
risco  alto”  no  bojo  do  diagnóstico  do  DAEE  (vide
Avaliação  Técnica  de  Barramento  e  Diretrizes  para
Intervenção e Recuperação), a justificativa apresentada
pelo  INCRA  para  a  suposta  impossibilidade  de
esvaziamento do reservatório se torna ainda mais pífia.

Isso  porque  é  plenamente  razoável  o
emprego dos R$ 261.508,89 (duzentos e sessenta e um mil,
quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos) reais
estimados  para  a  obra,  eis  que  o  rompimento  de  tal
barragem,  localizada  em  reservatório  com  extensão  de
mais  de  400  (quatrocentos)  metros  e  área  de  espelho
d’água na monta de 240.000 m² (duzentos e quarenta mil
metros quadrados) - de acordo com levantamento do DAEE
constante  dos  autos, resultaria  em  dano  patrimonial,
ambiental e até mesmo na perda de vidas humanas, eis que
o  PA  Zumbi  dos  Palmares  abriga  inúmeras  famílias
assentadas.

A omissão do INCRA na manutenção de
suas barragens inclusive já foi constatada em auditoria
do Tribunal de Contas da União (no exercício do controle
externo),  conforme  notícia  recentemente  veiculada3,
sendo outro fator que demonstra a ilegalidade da atuação
da  autarquia,  bem  como  a  inércia  da  UNIÃO,  que  não
realizou  o  devido  controle  interno  (supervisão
ministerial).

Na oportunidade, a mídia destacou que
as barragens do INCRA “se encontram abandonadas”:

3  G1. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/06/05/auditoria-do-tcu-aponta-situacao-
de-abandono-de-barragens-usadas-para-abastecimento-de-agua.ghtml. Acesso em: 17 jun. 2019.
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(…)
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Na  seara  ambiental,  é  sabido  que  o
responsável pela ação ou omissão que resulta em danos ao
meio ambiente se sujeita à responsabilidade objetiva,
ante a incidência da teoria do risco integral.

Tal entendimento já foi pacificado no
E. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ROMPIMENTO  DE
BARRAGEM. "MAR DE LAMA" QUE INVADIU AS
RESIDÊNCIAS.  TEORIA  DO  RISCO  INTEGRAL.
NEXO  DE  CAUSALIDADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  397  DO  CPC.
INOCORRÊNCIA.
1.  Inexiste  violação  do  art.  535  do
Código  de  Processo  Civil  se  todas  as
questões  jurídicas  relevantes  para  a
solução da controvérsia são apreciadas,
de forma fundamentada, sobrevindo, porém,
conclusão  em  sentido  contrário  ao
almejado pela parte.
[…]
3.  É  firme  a  jurisprudência  do  STJ  no
sentido  de  que,  nos  danos  ambientais,
incide  a  teoria  do  risco  integral,
advindo  daí  o  caráter  objetivo  da
responsabilidade,  com  expressa  previsão
constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e
legal  (art.14,  §  1º,  da  Lei  n.
6.938/1981),  sendo,  por  conseguinte,
descabida  a  alegação  de  excludentes  de
responsabilidade, bastando, para tanto, a
ocorrência  de  resultado  prejudicial  ao
homem e ao ambiente advinda de uma ação
ou omissão do responsável.
4.  A  premissa  firmada  pela  Corte  de
origem, de existência de relação de causa
e efeito entre o rompimento da barragem -
com o vazamento de 2 bilhões de litros de
dejetos de bauxita e o transbordamento do
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Rio  Muriaé  -,  e  o  resultado  danoso
sofrido pela recorrida com a inundação de
sua casa pela lama, é inafastável sem o
reexame da matéria fática, procedimento
vedado em recurso especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
[…]
7.  Recurso  especial  a  que  se  nega
provimento.”
(REsp  1374342/MG,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/09/2013, DJe 25/09/2013)

No  mais,  o  próprio  INCRA  assumiu  a
responsabilidade pela barragem, bem como declarou que a
segurança da represa é ameaçada por  outros pontos de
vulnerabilidade:

(Ofício nº 53321/2018 - INCRA)
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A omissão ora exposta também se dá ao
arrepio das obrigações impostas pela Política Nacional
de  Segurança  de  Barragens,  no  bojo  da  Lei  nº
12.334/2010:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são
estabelecidas as seguintes definições:
I -  barragem: qualquer estrutura em um
curso  permanente  ou  temporário  de  água
para fins de contenção ou acumulação de
substâncias  líquidas ou  de  misturas  de
líquidos  e  sólidos,  compreendendo  o
barramento e as estruturas associadas;
II - reservatório: acumulação não natural
de água, de substâncias líquidas ou de
mistura de líquidos e sólidos;
III - segurança de barragem: condição que
vise  a  manter  a  sua  integridade
estrutural e operacional e a preservação
da vida, da saúde, da propriedade e do
meio ambiente;
(…)
VII  -  dano  potencial  associado  à
barragem: dano que pode ocorrer devido a
rompimento,  vazamento,  infiltração  no
solo  ou  mau  funcionamento  de  uma
barragem.

E  além  da  omissão  injustificada  dos
réus em promoverem a devida manutenção na barragem em
testilha,  não  há  registro  de  qualquer  medida
fiscalizatória adotada por agências da UNIÃO, de acordo
com o previsto na referida lei:

Art. 18.  A barragem que não atender aos
requisitos  de  segurança  nos  termos  da
legislação  pertinente  deverá  ser
recuperada  ou  desativada  pelo  seu
empreendedor,  que  deverá  comunicar  ao
órgão  fiscalizador  as  providências
adotadas.
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§ 1º A recuperação ou a desativação da
barragem  deverá  ser  objeto  de  projeto
específico.

§  2º  Na  eventualidade  de  omissão  ou
inação  do  empreendedor,  o  órgão
fiscalizador  poderá  tomar  medidas  com
vistas à minimização de riscos e de danos
potenciais  associados  à  segurança  da
barragem,  devendo  os  custos  dessa  ação
ser ressarcidos pelo empreendedor.

O quadro se torna ainda mais absurdo
diante  da  declinação  de  responsabilidade  da  Agência
Nacional  de  Águas,  que,  por  intermédio  da  Nota
Informativa nº 37/2019, informou que “não resta medidas
cabíveis  no  âmbito  das  atribuições
regulatórias/fiscalizatórias da ANA”.

Tal  posicionamento  contraria  as
disposições  da  Resolução  nº  236/2017,  editada  pela
própria  Agência,  que  a  coloca  como  responsável  pela
outorga de uso das barragens:

Art.  33  Os  empreendedores  de  barragens
existentes que ainda não possuem outorga
de direito de uso de recursos hídricos
com a finalidade de reservação,  deverão
encaminhar pedido de outorga à  ANA no
prazo máximo de 90 dias. 

E  em  se  tratando  de  pessoas  em
situação de risco, não pode a UNIÃO, agindo diretamente
ou por intermédio de autarquia, destinar área para fins
de reforma agrária sem garantir os níveis mínimos de
segurança do local.

Tal destinação de terras não se trata
de mera afetação procedida pela Administração de forma
deliberada  e  despreocupada  com  as  ulteriores
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necessidades  dos  envolvidos.  Isso  porque  a  própria
Constituição  Federal  prevê  que  tais  atos  devem  ser
compatíveis  com  o  Plano  Nacional  de  Reforma  Agrária
(art. 188, caput), que tem como fundamentos a “justiça
social, o progresso e o bem estar do trabalhador rural e
o desenvolvimento econômico do país” (art. 16, caput, da
Lei nº 4.504/64).

A  mesma  lei  também  confere  direitos
aos trabalhadores rurais e deveres do Poder Público para
garantir as condições necessárias para a utilização e
permanência  na  terra,  também  violados  no  caso  em
análise:

Art.  2°  É  assegurada  a  todos  a
oportunidade de acesso à propriedade da
terra,  condicionada  pela  sua  função
social, na forma prevista nesta Lei. 

(…)

§ 2° É dever do Poder Público:
a)  promover  e  criar  as  condições  de
acesso  do  trabalhador  rural  à
propriedade  da  terra  economicamente
útil,  de  preferência  nas  regiões  onde
habita,  ou,  quando  as  circunstâncias
regionais,  o  aconselhem  em  zonas
previamente  ajustadas  na  forma  do
disposto na regulamentação desta Lei;
b) zelar para que a propriedade da terra
desempenhe  sua  função  social,
estimulando planos para a sua racional
utilização,  promovendo  a  justa
remuneração  e  o  acesso  do  trabalhador
aos  benefícios  do  aumento  da
produtividade e ao bem-estar coletivo. 

§ 3º A todo agricultor assiste o direito
de  permanecer  na  terra  que  cultive,
dentro  dos  termos  e  limitações  desta
Lei, observadas sempre que for o caso,
as normas dos contratos de trabalho. 
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E a própria Constituição Federal prevê
como  garantia  dos  brasileiros  e  dos  estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e
à segurança (art. 5º, caput, da Constituição Federal).

Tais  fundamentos  se  alinham
sistematicamente com as ordens social e econômica, tendo
o constituinte originário, com brilhantismo, sopesado os
bens  jurídicos  afetos  aos  interesses  humanos
(notadamente ao bem-estar da sociedade como um todo) e à
proteção da biosfera como um todo. Nesse sentido:

“Nossa  Carta  Magna,  em  seu  art.  3º,
estabelece os objetivos da República.
Esses objetivos, tomados complexivamente,
perseguem o desenvolvimento e o bem-estar
da sociedade, vale dizer, de todos e de
cada  um  dos  cidadãos  brasileiros  e  de
todos  os  estrangeiros  que  residem
legalmente no Brasil.
É evidente a ênfase colocada no aspecto
social; outra não poderia ser, eis que
trata  direta  e  especificamente  da
sociedade.  Por  conseguinte,  o  escopo
máximo é zelar pela nação, sublinhando a
ordem  social  que  faz  parte  da  sua
estrutura mesma.
[…]
A avaliação do Impacto Ambiental, um dos
instrumentos de implementação da Política
Nacional  do  Meio  Ambiente,  pressupõe  a
análise  dos  impactos  sociais  dos
emrpeendimentos, sejam eles negativos ou
positivos.  De  resto,  a  legislação  está
bem  fornecida  de  instrumentos  de
salvaguarda  dos  interesses
socioambientais.
Neste  contexto,  as  políticas  nacionais
que se relacionam ao meio ambiente trazem
à  lembrança  os  interesses  sociais  e  a
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necessidade  de  participação
comunitária”4.

A atuação do INCRA  in casu  não tem
respeitado  tais  imperativos  constitucionais  e  legais,
sendo fato notório na comunidade local o descaso total
em relação aos assentados. A título de mero exemplo,
apenas  foi  disponibilizada  energia  elétrica  e  água
potável aos beneficiários no ano de 2013 (15 anos após a
criação do PA Zumbi dos Palmares), e em decorrência da
intervenção  do  Ministério  Público  Federal  (Inquérito
Civil nº 1.34.024.000111/2008-70); ao passo que a coleta
de  resíduos  sólidos  permanece  sendo  discutida
judicialmente no bojo da Ação Civil Pública nº 5000632-
57.2017.4.03.6132.

Quanto ao objeto dos presentes autos,
já comprovado o risco, quaisquer danos resultantes do
rompimento  de  tal  barragem  (bem  imóvel  da  UNIÃO,
reitere-se)  ensejará  obrigação  de  reparação,  com
responsabilidade objetiva, conforme previsão expressa do
Código Civil:

Art.  927.  Aquele  que,  por  ato  ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de
reparar  o  dano,  independentemente  de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando  a  atividade  normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

Assim, conforme os fatos apurados no
incluso Inquérito Civil, bem como nos fundamentos aqui
expostos, evidenciou-se que os réus se omitiram de suas

4 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 10ª Ed. 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 172-173.
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obrigações constitucionais e legais afetas à proteção da
vida, do meio ambiente e do patrimônio público, bem como
da  proteção  dos  beneficiários  da  reforma  agrária,  da
gestão  dos  recursos  hídricos  e  da  segurança  de
barragens, resultando em danos estruturais à barragem da
Lagoa Rica e gerando risco de tragédia socioambiental.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

Mirando  a  efetiva  proteção  dos
direitos assegurados ao cidadão, a Constituição Federal,
em seu artigo 127, estabelece que o Ministério Público é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis.

Dispõe, ainda a Carta Magna, em seu
artigo  129,  incisos  II  e  III,  que  são  funções
institucionais  do  Ministério  Público:  a)  zelar  pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia; e b) promover o inquérito civil público e a
ação  civil  pública,  para  a  proteção  do  patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros direitos
difusos e coletivos.

Por  sua  vez,  prescreve  a  Lei
Complementar  nº  75/93  (Lei  Orgânica  do  Ministério
Público da União) o seguinte:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da
União:
(…)
VII - promover o inquérito civil e a ação
civil pública para: 
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a)  a  proteção  dos  direitos
constitucionais; 
b)  a  proteção  do  patrimônio  público e
social,  do  meio  ambiente,  dos  bens  e
direitos  de  valor  artístico,  estético,
histórico, turístico e paisagístico; 
c) a proteção dos interesses individuais
indisponíveis,  difusos  e  coletivos,
relativos  às  comunidades  indígenas,  à
família,  à  criança,  ao  adolescente,  ao
idoso,  às  minorias  étnicas  e  ao
consumidor;
d)  outros  interesses  individuais
indisponíveis,  homogêneos,  sociais,
difusos e coletivos; 

Portanto,  é  insofismável  a
legitimidade  ad  causam do  Ministério  Público  Federal
para ajuizar a presente ação.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A  legitimidade  passiva  dos  réus
decorre das imputações de ilicitude e ineficiência que
lhes são dirigidas, vez que o INCRA, autarquia federal,
age mediante delegação e sob supervisão da UNIÃO; daí a
presença  de  razão  jurídica  suficiente  à  inserção  de
ambos no polo passivo da demanda. Com efeito é o que
indicam  as  disposições  constitucionais,  legais  e
infralegais, tanto em relação ao mister agrário quanto à
gestão ambiental:

Constituição Federal

Art.  184.  Compete  à  União desapropriar
por  interesse  social,  para  fins  de
reforma agrária, o imóvel rural que não
esteja  cumprindo  sua  função  social,
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mediante  prévia  e  justa  indenização  em
títulos da dívida agrária, com cláusula
de preservação do valor real, resgatáveis
no prazo de até vinte anos, a partir do
segundo  ano  de  sua  emissão,  e  cuja
utilização será definida em lei.

Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964

Art. 6º A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão unir seus
esforços  e  recursos,  mediante  acordos,
convênios ou contratos para a solução de
problemas  de  interesse  rural,
principalmente  os  relacionados  com  a
aplicação  da  presente  Lei,  visando  a
implantação  da  Reforma  Agrária  e  à
unidade de critérios na execução desta.

§ 1º  Para os efeitos da Reforma Agrária,
o  Instituto  Nacional  de  Colonização  e
Reforma  Agrária  -  INCRA  representará  a
União nos acordos, convênios ou contratos
multilaterais  referidos  neste  artigo.
(Incluído  pela  Medida  Provisória  nº
2.183-56, de 2001)

Constituição Federal:

Art. 23.  É competência comum  da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(…)
VI - proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a
flora;
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Reveladora  a  estrutura  regimental
adotada  com  a  edição  do  Decreto  nº  7.255,  de  04  de
agosto de 2010:

ANEXI I – Estrutura Regimental do
Ministério do Desenvolvimento Agrário

Art.1o O  Ministério  do  Desenvolvimento
Agrário,  órgão  integrante  da
administração  direta,  tem  como  área  de
competência os seguintes assuntos:
I - reforma agrária; e
II  -  promoção  do  desenvolvimento
sustentável do segmento rural constituído
pelos agricultores familiares.

Art. 2o O Ministério do Desenvolvimento
Agrário  tem  a  seguinte  Estrutura
Organizacional: 
(…)
IV - entidade vinculada:
a)  Instituto  Nacional  de  Colonização  e
Reforma Agrária - INCRA.

Assim,  conquanto  caiba  ao  Poder
Público assegurar a efetividade da Política Nacional do
Meio Ambiente, fator que por si só é apto a caracterizar
a  legitimidade  passiva  dos   réus  in  casu,  imperioso
destacar que a competência da UNIÃO para fins de reforma
agrária (materializada pela atuação do INCRA) tem como
corolário o dever de garantir as condições mínimas de
dignidade às famílias assentadas, o que inclui todas as
questões  de  segurança  estrutural  dos  Projetos  de
Assentamento.

E  ressalte-se  que  a  UNIÃO  é  a
responsável pelo repasse de verbas ao INCRA, criando um
vínculo de dependência entre ambos (notadamente porque o
Ente representa uma força maior na consecução dos fins
que outorgou às suas autarquias).
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Outrossim,  as  Autarquias,  conquanto
usufruam  de  autonomia  administrativa,  operacional  e
financeira,  visando  para  cumprir  fielmente  as
atribuições  que  lhes  foram  outorgadas,  exercem  tal
mister sob a    supervisão ministerial e controle externo  
da UNIÃO. Celso Antônio Bandeira de Mello5, ao abordar o
tema, esclarece que:

“O  controle  das  autarquias,  às  vezes
designado,  sobretudo  na  doutrina
estrangeira, como tutela, é o poder que
assiste  à  Administração  Central  de
influir  sobre  elas  com  o  propósito  de
conformá-las ao cumprimento dos objetivos
públicos  em  vista  dos  quais  foram
criados,  harmonizando-os  com  a  atuação
administrativa  global  do  Estado.  De
acordo  com  o  citado  Decreto-lei  200,
portanto, na órbita federal este controle
é  designado  'supervisão  ministerial'.
Todas  as  entidades  da  Administração
indireta  encontram-se  sujeitas  ou  à
supervisão  do  Ministro  a  cuja  Pasta
estejam  vinculados  –  que  a  exercerá
auxiliado  pelos  órgãos  supervisores  do
Ministério  –  ou  a  Presidência  da
República,  tratando-se  de  autarquia
diretamente vinculada a ela (art. 19).
São  objetivos  deste  controle  ou
'supervisão' assegurar o cumprimento dos
objetivos fixados em seu ato de criação;
harmonizar sua atuação com a política e
programação do Governo no correspondente
setor de atividade; zelar pela obtenção
de  eficiência  administrativa  e  pelo
asseguramento  de  sua  autonomia
administrativa, operacional e financeira”

5  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2ª Ed. São 
Paulo: Malheiros, p. 162/163.
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O referido Decreto-lei nº 200/67, em
plena vigência, prevê expressamente a  possibilidade de
intervenção, por motivo de interesse público, do Ente em
seus órgãos descentralizados, in litteris:

Art  .  19.  Todo  e  qualquer  órgão  da
Administração  Federal,  direta  ou
indireta,  está  sujeito  à  supervisão  do
Ministro de Estado competente, excetuados
unicamente os órgãos mencionados no art.
32,  que  estão  submetidos  à  supervisão
direta do Presidente da República.

Art.  20.  O  Ministro  de  Estado  é
responsável,  perante  o  Presidente  da
República, pela supervisão dos órgãos da
Administração Federal enquadrados em sua
área de competência. 

Parágrafo único. A supervisão ministerial
exercer-se-á  através  da  orientação,
coordenação e contrôle das atividades dos
órgãos  subordinados  ou  vinculados  ao
Ministério, nos têrmos desta lei. 

(…)

Art. 26. No que se refere à Administração
Indireta, a supervisão ministerial visará
a assegurar, essencialmente: 
I -  A realização dos objetivos fixados
nos atos de constituição da entidade. 
II  -  A  harmonia  com  a  política  e  a
programação  do  Govêrno  no  setor  de
atuação da entidade. 
III - A eficiência administrativa. 
IV  -  A  autonomia  administrativa,
operacional e financeira da entidade. 

Parágrafo único. A supervisão exercer-se-
á mediante adoção das seguintes medidas,
além  de  outras  estabelecidas  em
regulamento: 
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(…)
i)  intervenção, por motivo de interêsse
público.

Também chama atenção que  o INCRA já
informou  não  contar  com  recursos  financeiros  para  a
realização  das  obras  na  barragem (cf.  Ofício  nº
53321/2018),  sendo  imperioso  o  acionamento  também  da
UNIÃO  por  esta  via  jurisdicional,  eis  que  possui
responsabilidade subsidiária sobre suas autarquias.

Em caso análogo o E. Tribunal Regional
Federal  da  4ª  Região  já  reconheceu  a  legitimidade
passiva da União, conforme se extrai do seguinte aresto:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPLEMENTAÇÃO  DE
BALANÇAS DE PESAGEM EM RODOVIA FEDERAL.
FISCALIZAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  PESO  DOS
VEÍCULOS.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  DNIT.
UNIÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM
TEMA  DE  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS.
1. Quanto ao pedido de implementação das
balanças  de  pesagem  nos  trechos  das
Rodovias BR-163 e BR-272, a União possui
responsabilidade  subsidiária  em  relação
ao DNIT (autarquia com responsabilidade
sobre  tais  rodovias),  caso  este  não
possua  recursos  para  a  instalação  das
balanças pleiteadas na ação. Ademais, a
possibilidade  de  a  PRF  promover  o
controle  de  peso  nas  rodovias  federais
encontra  previsão  na  Cláusula  Terceira
(Das obrigações das Partes) do Convênio
nº 019/2008-00, celebrado entre o DNIT e
o  Departamento  de  Polícia  Rodoviária
Federal. Legitimidade passiva do DNIT e
da União.
2.  É  certo  que  não  se  inclui,
ordinariamente,  no  âmbito  das  funções
institucionais  do  Poder  Judiciário  a
atribuição de formular e de implementar
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políticas  públicas,  domínio  afeto  aos
Poderes  Legislativo  e  Executivo.  Tal
incumbência, no entanto, embora de forma
excepcional, poderá ser atribuída Poder
Judiciário,  se  e  quando  os  órgãos
estatais competentes, por descumprirem ou
omitirem-se  nos  encargos  político-
jurídicos que sobre eles incidem, vierem
a comprometer a eficácia e a integridade
de direitos individuais e/ou coletivos,
tal como restou decidido na ADPF 45/DF,
Rel. Min. Celso de Mello.
3.  Na  mencionada  ADPF  45,  o  E.  STF
destacou também a relevância da "reserva
do  possível",  notadamente  em  sede  de
efetivação  e  implementação  (sempre
onerosas) dos direitos de segunda geração
(direitos  econômicos,  sociais  e
culturais), cujo adimplemento, pelo Poder
Público, impõe e exige desta, prestações
estatais  positivas  concretizadoras  de
tais  prerrogativas  individuais  e/ou
coletivas.  Ressaltou,  ainda,  a
gradualidade  de  seu  processo  de
concretização,  dependente,  em  grande
medida,  de  um  inescapável  vínculo
financeiro subordinado às possibilidades
orçamentárias do Estado, de tal modo que,
comprovada, objetivamente, a incapacidade
econômico-financeira  da  pessoa  estatal,
desta não se poderá razoavelmente exigir,
considerada  a  limitação  material
referida,  a  imediata  efetivação  do
comando  fundado  no  texto  da  Carta
Política.
4. No caso em tela, restou comprovado o
devido  agir  do  DNIT,  empreendendo
significativos  esforços  para  a  solução
dos  complexos  e  graves  problemas  das
rodovias  federais  objeto  da  ação.  Os
trabalhos de levantamento, demarcação e
solução temporária do problema demandam
recursos  humanos  e  materiais,
especialmente  de  ordem  econômico-
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financeira, cuja mobilização exige prazo
incompatível com a determinação judicial.
De  resto,  descabe  ao  Poder  Judiciário
substituir  o  Poder  Executivo  no
delineamento  e  na  implantação  de
providências  administrativas  da
atribuição  deste,  mormente  quando  não
verificada omissão da Administração.
(TRF4,  AC  5001100-31.2012.4.04.7017,
TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH
TESSLER, juntado aos autos em 17/03/2014)

A situação de ineficiência, omissão e
negligência  imputada  ao  INCRA  também  é  de
responsabilidade da UNIÃO, que deveria exercer o devido
controle, inclusive através da supervisão ministerial,
notadamente  porque  o  eventual  desastre  resultante  do
colapso da barragem acarretaria prejuízo incalculável ao
Ente  (recuperação  ambiental  e  patrimonial,  realocação
dos assentados prejudicados, indenizações às vítimas e
suas  famílias,  etc.),  bem  como  porque  se  trata  de
relevante  política  pública  que,  originária  e
precipuamente, é de atribuição da UNIÃO (por imperativos
constitucionais e legais), motivo pelo qual não pode se
furtar  a  responder  também  pelo  seu  alheamento,
indiferença e falta do devido acompanhamento do tema.

V – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A  fixação  da  competência  da  Justiça
Federal no caso em tela decorre da natureza jurídica da
ocupante  do  polo  passivo.  Com  efeito,  a  Constituição
Federal adotou, ao lado de outros, o critério  intuitu
personae para a fixação dessa competência.

Logo, tratando-se de demanda movida em
desfavor de entidade autárquica federal, pessoa jurídica
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de direito público interno, bem como da  própria UNIÃO,
inafastável  a  competência  da  Justiça  Federal para  o
processo e o julgamento do pleito, com base no art. 109,
inciso I, da Constituição Federal.

Além  do  mais,  é  pacífico  na
jurisprudência que a mera presença do Ministério Público
Federal  no  polo  ativo  é  causa  bastante  para  firmar
competência na Justiça Federal6.

VI – CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Ante  a  gravidade  da  situação aqui
delineada, associada à frustração de se tentar conferir
solução  extrajudicial  à  questão,  não  subsiste  outra
providência eficaz a não ser ajuizar a presente ação, a
fim de se buscar a tutela jurisdicional pertinente.

As  medidas  pretendidas  decorrem  de
irregularidades  praticadas  pelo  Poder  Público,  em
relação a obrigações legais que não se inserem no âmbito
do  poder  discricionário dos  demandados,  mas  sim
constituem  imposições normativas,  deveres inafastáveis,
previstos pela Constituição Federal e pela legislação
infraconstitucional.

Dito  isso,  vislumbra-se  que  não  há
possibilidade  de  se  exercer  qualquer  juízo  de
oportunidade  ou  de  conveniência relativamente  à
concretização  de  políticas  públicas  imprescindíveis  a
realizar os direitos fundamentais e, assim, os objetivos
constitucionais,  mormente  ao  se  cuidar  de  políticas
6 STJ  -  CONFLITO  POSITIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÕES  CIVIS  PÚBLICAS  PROPOSTAS  PELO

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  ESTADUAL.  CONSUMIDOR.  CONTINÊNCIA  ENTRE  AS  AÇÕES.
POSSIBILIDADE DE PROVIMENTOS JURISDICIONAIS CONFLITANTES.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. 1. A presença do Ministério Público federal, órgão da União, na relação jurídica processual como
autor faz competente a Justiça Federal para o processo e julgamento da ação (competência 'ratione personae')
consoante o art. 109, inciso I, da CF/88.(…)
(CC  112.137/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
24/11/2010, DJe 01/12/2010)

33/43



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU

ambiental,  de  gerenciamento  de  recursos  hídricos  e
desegurança  de  barragens,  além  da  própria  proteção  à
vida, no caso relacionadas também à política de reforma
agrária. 

Reconhecer,  pois,  a  inexistência  de
discricionariedade na concepção e execução das referidas
políticas  públicas,  é  afirmar  que  elas  devem  estar
sempre  de  acordo  com  os  parâmetros  de
constitucionalidade e legalidade.

Por derradeiro, cumpre pontuar que a
Lei nº 7.347/85 prevê o cabimento de tal rito para  as
ações  de  responsabilidade  por  danos  morais  e
patrimoniais causados ao meio ambiente e qualquer outro
interesse difuso ou coletivo (art. 1º, incisos I e IV),
sendo plenamente legítima para tanto a via da ação civil
pública.

VII – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Para além do robusto acervo probatório
e  argumentativo  aqui  exposto  por  este  Parquet,  já
restando  devidamente  comprovados  a) o  efetivo
descumprimento,  pelos  réus,  de  imperativos
constitucionais e legais afetos ao meio ambiente, aos
recursos hídricos, à segurança de barragens, à reforma
agrária e à proteção da vida humana e b) o alto risco de
rompimento  de  barragem  localizada  em  terras  da  UNIÃO
destinadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária; tem-
se  que  o  ônus  probatório  in  casu é  dos  próprios
responsáveis pela atividade (no caso a UNIÃO e o INCRA),
os  quais  terão  o  encargo  de  (tentar)  comprovar  a
inexistência de riscos.

Tal  linha  de  intelecção  decorre  do
princípio da precaução, imperativo no direito ambiental
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sempre que os meios técnicos e científicos não lograrem
gerar uma  posição de certeza em relação às atividades
potencialmente  nocivas,  conforme  bem  descrito  pela
doutrina de referência:

A  ótica  precaucional  de  tal  forma  se
incorporou  no  Direito  do  Ambiente  que
dois dos principais documentos acordados
pelo Brasil no âmbito da Organização das
Nações Unidas por ocasião da Eco 92 – a
Declaração do Rio e a Convenção sobre a
Mudança do Clima -, de forma expressa,
contemplaram, no seu ideário, o princípio
da precaução.
Com efeito, no teor do Princípio 15 da
Declaração do Rio, a ausência de certeza
científica  absoluta  não  deve  servir  de
pretexto  para  procrastinar  a  adoção  de
medidas  efetivas  capazes  de  evitar  a
degradação do meio ambiente. Vale dizer,
a incerteza científica milita em favor do
ambiente, carreando-se ao interessado o
ônus  de  provar  que  as  intervenções
pretendidas  não  trarão  consequências
indesejadas ao meio ambiente7.

Ainda no prisma de tal princípio, o
cenário  aqui  exposto  demonstra  que  a  UNIÃO  tem
descumprido  as  obrigações  assumidas  pelo  Brasil  na
Declaração  do  Rio,  que  estabeleceu  a  precaução  como
princípio basilar da proteção ambiental:

Princípio 15

Com o fim de proteger o meio ambiente, o
princípio  da  precaução  deverá  ser
amplamente  observado  pelos  Estados,  de
acordo  com  suas  capacidades.  Quando
houver  ameaça  de  danos  graves  ou
irreversíveis,  a  ausência  de  certeza

7 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 10ª Ed. 2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 265-266.
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científica  absoluta  não  será  utilizada
como razão para o adiamento de medidas
economicamente  viáveis  para  prevenir  a
degradação ambiental. 

A jurisprudência tembém tem aplicado a
inversão do ônus da prova como corolário do princípio da
precaução,  mesmo  em  se  tratando  de  perigo  potencial,
conforme se extrai do seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  DANOS  AMBIENTAIS.
ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART.
18 DA LEI 7.347/1985. ENCARGO DEVIDO À
FAZENDA  PÚBLICA.  DISPOSITIVOS  DO  CPC.
DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
PRECAUÇÃO.
1.  Segundo  jurisprudência  firmada  pela
Primeira  Seção,  descabe  o  adiantamento
dos  honorários  periciais  pelo  autor  da
ação civil pública, conforme disciplina o
art. 18 da Lei 7.347/1985, sendo que o
encargo financeiro para a realização da
prova  pericial  deve  recair  sobre  a
Fazenda  Pública  a  que  o  Ministério
Público  estiver  vinculado,  por  meio  da
aplicação analógica da Súmula 232/STJ.
2. Diante da disposição específica na Lei
das Ações Civis Públicas (art. 18 da Lei
7.347/1985), afasta-se aparente conflito
de normas com os dispositivos do Código
de  Processo  Civil  sobre  o  tema,  por
aplicação do princípio da especialidade.
3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão
do  ônus  da  prova,  cabendo  ao
empreendedor, no caso concreto o próprio
Estado, responder pelo  potencial perigo
que causa ao meio ambiente, em respeito
ao princípio da precaução. Precedentes.
4. Recurso especial não provido.”
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(STJ  -  REsp  1237893/SP,  Rel.  Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/09/2013, DJe 01/10/2013)

E  mesmo em hipótese de ocorrência de
danos ambientais, a inversão do ônus da prova se liga à
comprovação do risco oferecido ao meio ambiente, e não
ao efetivo prejuízo:

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL
E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA
HIDRELÉTRICA.  PRODUÇÃO  PESQUEIRA.
REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANO
INCONTESTE.  NEXO  CAUSAL.  PRINCÍPIO  DA
PRECAUÇÃO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
CABIMENTO.
1.  Recurso  especial  interposto  contra
acórdão publicado na vigência do Código
de  Processo  Civil  de  2015  (Enunciados
Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2.  Não  há  falar,  na  espécie,  no  óbice
contido na Súmula nº 7/STJ, haja vista
que os fatos já restaram delimitados nas
instâncias  ordinárias,  devendo  ser
revista  nesta  instância  somente  a
interpretação  dada  ao  direito  para  a
resolução da controvérsia.
3.  A  Lei  nº  6.938/1981  adotou  a
sistemática da responsabilidade objetiva,
que foi integralmente recepcionada pela
ordem jurídica atual, sendo irrelevante,
na hipótese, a discussão da conduta do
agente (culpa ou dolo) para atribuição do
dever de reparação do dano causado, que,
no caso, é inconteste.
4. O princípio da precaução, aplicável ao
caso dos autos, pressupõe a inversão do
ônus  probatório,  transferindo  para  a
concessionária  o  encargo  de  provar  que
sua conduta não ensejou riscos ao meio
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ambiente e,  por  consequência,  aos
pescadores da região.
5. Agravo interno não provido.
(STJ  -  AINTARESP  -  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  1311669
2018.01.46910-3,  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  STJ  -  TERCEIRA  TURMA,  DJE
DATA:06/12/2018)”

Essa  obrigação  de  precaução  e  a
inversão do ônus da prova também consta da Carta da
Terra, originada da Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Eco-92):

PRINCÍPIOS

(…)

II. Integridade Ecológica

(…)

6.  Prevenir  o  dano  ao  ambiente  como  o
melhor  método  de  proteção  ambiental  e,
quando  o  conhecimento  for  limitado,
assumir uma postura de precaução.
a.  Orientar  ações  para  evitar  a
possibilidade de sérios ou irreversíveis
danos  ambientais  mesmo  quando  a
informação científica for incompleta ou
não conclusiva.
b.  Impor  o  ônus  da  prova  àqueles  que
afirmarem  que  a  atividade  proposta  não
causará  dano  significativo e  fazer  com
que  os  grupos  sejam  responsabilizados
pelo dano ambiental.
c. Garantir que a decisão a ser tomada se
oriente  pelas  conseqüências  humanas
globais,  cumulativas,  de  longo  prazo,
indiretas e de longo alcance.
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d. Impedir a poluição de qualquer parte
do meio ambiente e não permitir o aumento
desubstâncias  radioativas,  tóxicas  ou
outras substâncias perigosas.
e. Evitar que atividades militares causem
dano ao meio ambiente. 

Dessa forma, sem prejuízo do roubusto
lastro  probatório  acostado  à  presente  inicial  e  ao
Inquérito  Civil  anexo,  a  natureza  dos  fatos  aqui
tratados torna de rigor a inversão do ônus da prova.

VIII – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Considerando  os  graves  fatos
constantes do Inquérito Civil anexo e já apontados, bem
como alinhando tal cenário aos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil, cumpre destacar que a situação
de risco da barragem da Lagoa Rica é fato incontroverso,
admitido pela UNIÃO (através do INCRA), pelo Estado de
São Paulo (ante o estudo técnico realizado pelo DAEE) e
pelo Município de Iaras/SP.

E conforme também já exposto nos itens
anteriores,  tal  quadro  decorreu  da  inobsevância  de
imperativos  constitucionais  (artigos  23  e  225  da
Constituição Federal) e legais (Decreto-lei nº 9.760/46
e  Leis  nº  4.504/64,  nº  6.938/81,  nº  9.443/97  e  nº
12.334/2010),  estes  não  inclusos  no  âmbito  de
discricionariedade do administrador.

Assim, resta presente o requisito da
probabilidade do direito.

Por  outro  lado,  tendo  o  DAEE
constatado  a  presença  de  “vulnerabilidade  elevada”  e
“potencial de risco alto” no bojo do diagnóstico técnico
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(vide Avaliação Técnica de Barramento e Diretrizes para
Intervenção e Recuperação), verifica-se que os fatos em
análise podem resultar em catástrofe socioambiental.

E também de acordo com o DAEE, tal
reservatório possui mais de  400 (quatrocentos) metros,
bem como área de espelho d’água na monta de  240.000
(duzentos e quarenta mil) metros quadrados.

Em  outras  palavras:  ocorrendo
rompimento no decurso do trâmite processual sem que haja
adoção  liminar  de  medidas  emergenciais,  estar-se-ia
diante de desastre com potencialidade para gerar  perda
de  vidas  humanas,  danos  ambientais  (sobretudo  da
vegetação da região e da r. bacia hidrográfica), além de
graves prejuízos patrimoniais à União e aos moradores do
assentamento.

Assim,  visto  que  presente  também  o
perigo  de  dano,  cabível  a  concessão  de  tutela  de
urgência antecipada, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.

IX –       DOS PEDIDOS  

Ante  o  exposto,  requer  o  Ministério
Público Federal:

a) seja concedida antecipação dos efeitos de tutela,
determinando-se aos réus, inaudita altera pars:

a.1) que providenciem a imediata retirada dos
assentados residentes nos lotes adjascentes à
barragem  da  Lagoa  Rica,  realocando-os  em
outros lotes do Projeto de Assentamento Zumbi
dos  Palmares  nos  quais  não  haja  risco  de
serem  atingidos  no  caso  de  rompimento,  bem
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como fixem perímetro de isolamento com placas
de alerta;
a.2) que realizem nova inspeção com apoio de
engenheiros  especializados  de  seus  quadros,
de  técnicos  da  Agência  Nacional  de  Águas
(ANA)  e/ou  de  profissionais  de  quaisquer
outro órgão da UNIÃO, elaborando relatório de
vistoria e informando ao Juízo, em prazo não
superior a 10 (dez) dias úteis a contar da
intimação,  se  a  situação  da  barragem
permanece estável ou se houve agravamento do
risco de colapso;
a.3) caso a vistoria do item retro resulte em
constatação  de  agravamento  do  risco  ou
indícios  de  iminente   colapso,  que  iniciem
obras emergenciais de contenção em prazo não
superior a 15 (quinze) dias úteis a contar da
intimação;
a.4) que apresentem em juízo, em prazo não
superior a 15 (quinze) dias úteis, o Plano de
Segurança da Barragem (PSB) e o Plano de Ação
de Emergência (PAE) obrigatórios8;
a.5) que  deflagragrem  procedimento
licitatório  ou  de  dispensa  emergencial  de
licitação (art. 26, parágrafo único, inciso
I, da Lei nº 8.666/93) para o esvaziamento da
Lagoa  Rica  ou  recuperação  da  respectiva
barragem,  observando-se  as  orientações  dos
relatórios técnicos elaborados pelo DAEE (em
anexo)  e  publicando-se  o  respectivo
instrumento  em  prazo  não  superior  a  30
(trinta) dias corridos; e
a.6) com fulcro no poder geral de cautela do
juízo, que seja determinada a realização de
inspeções  técnicas  mensalmente  na  r.
barragem, devendo os réus acostar aos autos
os respectivos relatórios;

8 Art. 8º e seguintes da Lei nº 12.334/2010, bem como Resolução ANA nº 236/2017.
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b) a imposição de multa diária para descumprimento de
quaisquer das providências arroladas no item supra,
sem prejuízo da adoção de medidas, por este Órgão
Ministerial,  em  âmbito  criminal  e  de  improbidade
administrativa,  em  face  dos  agentes  públicos  que
eventualmente se omitirem;

c) a  citação  dos  réus  para,  querendo,  contestar  a
ação, nos prazos e na forma da lei, sob pena de
revelia;

d) a notificação do Município de Iaras, na pessoa do
seu Prefeito Municipal, para, querendo, ingressar
no  polo  ativo  da  demanda  como  assistente
litisconsorcial, eis que as obras realizadas pela
municipalidade  podem  repercutir  em  interesse  na
causa  (art.  18,  §2º,  da  Lei  nº  12.334/20109,
aplicado analogicamente);

e) a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidos, notadamente documental e pericial;

f) sem  prejuízo  da  análise  dos  documentos  e
fundamentos ora apresentados, seja invertido o ônus
da prova, em observância ao princípio da precaução;

g) no  mérito,  seja  a  presente  ação  julgada
inteiramente procedente, condenando-se os réus em
obrigação de fazer consistente no esvaziamento da
Lagoa Rica ou recuperação da respectiva barragem,
observando-se  as  orientações  dos  relatórios
técnicos  elaborados  pelo  DAEE  (Diretrizes  para
Intervenção  de  Recuperação  e/ou  Diretrizes  para
Esvaziamento e Descomissionamento – em anexo), bem
como  as  normas  atinentes  à  Política  Nacional  de
Segurança de Barragens e às  políticas ambiental e
de reforma agrária;

9 “§  2º  Na eventualidade  de  omissão  ou  inação  do  empreendedor,  o  órgão  fiscalizador  poderá  tomar
medidas com vistas à minimização de riscos e de danos potenciais associados à segurança da barragem,
devendo os custos dessa ação ser ressarcidos pelo empreendedor.”
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h) ainda no mérito, a condenação dos réus em obrigação
de  ressarcir  os  danos  ambientais  eventualmente
causados no curso da presente ação, em decorrência
de eventual rompimento barragem da Lagoa Rica, bem
como os danos morais coletivos que os moradores do
local vierem a sofrer (em valor revertido ao Fundo
de Terras e da Reforma Agrária);

i) por derradeiro, a condenação dos réus  nos ônus de
sucumbência.

Dá-se à presente causa o valor de R$
1.903.360,00  (um  milhão,  novecentos  e  três  mil,
trezentos  e  sessenta  reais),  para  efeito  meramente
estimativo.

Nesses termos, pede deferimento.

Bauru, 10 de julho de 2019.

FABRÍCIO CARRER
Procurador da República
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