
Procuradoria da República no

Estado do Tocantins

Ofício da Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Índios e Comunidades Tradicionais

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ___ª 
VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

PR-TO nº           /2016

Inquérito Civil PR/TO nº 1.36.000.0001019/2013-98

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e com
fulcro  no artigo  129,  inciso  V,  da  Constituição  Federal  de  1988,  no  artigo  6º,
incisos VII, letra b), da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no
artigo 1º da Lei nº 7.347/85, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR

em face da:
FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO
TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno,
com Sede na AV. NS 15, ALCNO 14, Bloco IV, Quadra
109 Norte,  Telefone: (63) 3232-8110, CEP: 77.001-090,
Palmas-TO;

em razão dos fatos e fundamentos que passa a expor.

I. DOS FATOS

Conforme documentação acostada aos autos, o Inquérito Civil
em  epígrafe  foi  instaurado  com  objetivo  de  apurar  lançamento  indevido  de
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efluentes  no  reservatório  da  UHE  Luís  Eduardo  Magalhães  pela  Universidade
Federal do Tocantins - UFT.

Na data de 14/01/2013, O IBAMA realizou vistoria in loco e
apresentou relatório de fiscalização, onde constatou as seguintes irregularidades: a)
que  não  há  licença  de  operação  para  o  desenvolvimento  das  atividades
potencialmente poluidoras de forma geral em todas as unidades da UFT; b) que não
há outorga para a captação de recursos hídricos para os prédios das unidades da
UFT; c) que não há outorga para lançamento de efluentes nos Campus da UFT e; d)
que foi identificada a necessidade de adequação no Cadastro Técnico Federal. (fls.
12/15)

Após a vistoria do IBAMA, foi firmado termo de compromisso
n° 115 de 2013, entre a UFT e o Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS,
onde a UFT se propôs a regularizar-se conforme disposto na Regulamentação da
COEMA n° 07/2005, dentro do prazo de 18(dezoito) meses, cujo descumprimento
resultaria em multa R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requisitada  para  apresentar  informações  a  cerca  das
providências  que  foram  adotadas  a  fim  de  atender  ao  referido  Termo  de
Compromisso, a UFT informou, por meio do Mem. 23/PROAD/UFT, que designou
uma  comissão,  presidida  por  Raimundo  Nonato  Noronha  Alves,  para  tomar  as
providências necessárias, visando atender ao termo compromisso n. 115/2013, bem
como  enviou  cópia  da  Portaria  N°  356,  de  28  de  fevereiro  de  2014,  na  qual
estabelece a referida comissão.

Posteriormente, em reunião realizada na sede da Procuradoria
da República no Estado do Tocantins (fl. 43), a UFT esclareceu que o problema
noticiado  foi  gerado  pelo  não  funcionamento  de  uma  bomba  da  estação  de
tratamento, que levou a transbordar os efluentes e sua dispersão no solo seguindo
para o reservatório, bem como as providências adotadas pela instituição para tentar
sanar o problema do lançamento de afluentes no reservatório da UHE Luís Eduardo
Magalhães. Por fim apresentou relatório técnico da análise na estação de tratamento
de efluente da UFT.

Por  sua  vez,  o  NATURATINS apresentou cópia  do Parecer
Técnico  de  Monitoramento  n°  56-2015  e  do  Parecer  Jurídico  n°  123-2015.  O
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referido  Parecer  constatou  que  o  termo  de  compromisso  firmado  entre  o
NATURATINS e a UFT não foi cumprido, bem como o Parecer Jurídico concluiu
pela  execução  da  multa  do  termo  de  compromisso,  fixado  em  R$50.000,00
(cinquenta mil reais), mais o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), uma vez
que a UFT foi autuada em 27/05/2015 por lançar resíduos, líquidos ou gasosos ou
detritos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos.

Requisitado para fazer vistoria e prestar informações sobre a
estação de tratamento de esgoto instalada na UFT, o NATURATINS apresentou o
Aditivo  ao  Termo  de  Compromisso  n°  115-2013,  por  meio  do  qual  a  UFT se
comprometeu a cumprir o acordado até 29/02/2016. 

Porém,  conforme  o  Parecer  Técnico  de  Monitoramento  n°
92/2016 do NATURATINS, o aditivo ao Termo de Compromisso n° 115/2013,
mais uma vez, não foi cumprido pela UFT. 

O Inspetor  responsável  pela  vistoria  do  NATURATINS, em
15/03/2016, assim se posicionou:

“(...)  Atualmente  o  sistema  de  tratamento  se  encontra
completamente desativado, desde o tanque de equalização, bombas
de recalque, e tanques de tratamento. Todo o efluente gerado pela
Universidade,  compostos  inclusive  por  resíduos  de  laboratórios,
tanto químicos, quanto biológicos são lançados sem o tratamento e a
céu aberto no lago da UHE Luís Eduardo Magalhães. Existe a cerca
de 1.200 metros do sistema de tratamento de esgoto da UFT uma
estação elevatória de esgoto da Odebrecht Ambiental, onde poderia
ser construída uma coletora, de modo a lançar todo o efluente na
rede de concessionária de água e esgoto do município. (...)”

Ao  final,  o  mencionado  servidor  concluiu  que  o  dano
ambiental  advindo  desta  prática  é  de  extremo  vulto,  carecendo  de  tomada  de
providência urgente.

Portanto,  percebe-se  que  a  UFT,  Instituição  que  deveria
representar  perante  a  sociedade  um  exemplo  de  boas  práticas  ambientais,  por
ofertar  dentre  os  seus  cursos  de  graduação  a  Engenharia  Ambiental,  vem
demonstrando  neste  caso,  atitude  contrária,  pois  não  cumpriu  Termo  de
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Compromisso assinado ha mais de dois anos com o NATRURATINS.

Nesse  sentido,  segundo  o  órgão  ambiental,  a  requerida  está
lançando esgoto sem tratamento adequado no corpo hídrico do Lago UHE Luís
Eduardo Magalhães.

II. DO DANO AMBIENTAL 

É  notório  que  o  despejo  de  ESGOTO  BRUTO  (esgoto  in
natura),  diretamente  nas  águas  do  Lago  UHE Luiz  Eduardo  Magalhães,  causa
danos diretos ao meio ambiente, ocasionando impactos à saúde dos usuários e da
população local que usufrui do Reservatório da referida UHE.

Dessarte, o lançamento gera inegável transtorno que extrapola
a seara do mero aborrecimento, tendo em vista que o despejo de esgoto in natura

de toda a UFT, uma das maiores Universidades do Estado, de forma inadequada,
persiste há vários anos.

III. DO INSTRUMENTO PROCESSUAL E DA COMPETÊNCIA

A Ação Civil Pública é o instrumento adequado para as ações
de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, conforme estabelece o
artigo 1º, inciso I da Lei n. 7.347/85. 

Com relação à competência, o art. 2º da mesma Lei prevê que
deverá ser proposta no foro do local onde ocorrer o dano, in casu, o Juízo Federa de
Palmas/TO,  uma  vez  que  o  despejo  de  esgoto  bruto  ocorreu  no  município  de
Palmas/TO.

IV. DA LEGITIMIDADE

De acordo  com o art.  6º,  VII,  b e  d da  Lei  Complementar
n.75/93, compete ao Ministério Público da União promover a Ação Civil Pública
para  proteção  do  meio  ambiente  e  outros  interesses  individuais  indisponíveis,
homogêneos, sociais, difusos e coletivos. 
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Na mesma toada segue a redação do artigo 37, inciso II,  da
mesma Lei: 

Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções:
…
II - nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa
de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas,  do meio
ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional;

Na casuística em tela, inexiste dúvida de que a presente ação
civil  pública  tem  por  escopo  garantir  a  indenização  pelos  danos  ambientais  e
morais coletivos ocorridos pelo esgoto lançado em águas de Lago da União. Afora
o fato de que a legislação nacional legitima o MPF à proteção do meio ambiente. 

Do  exposto,  resta  evidenciada  a  legitimidade  ativa  deste
Parquet Federal para a presente demanda, que possui como finalidade precisamente
a indenização pelos danos ambientais e morais coletivos ocorridos.

V. DA COMPETÊNCIA FEDERAL

A Constituição Federal, em seu art. 20, inciso III, dispõe que: 

Art. 20. São bens da União:
(…)
III -  os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu

domínio,  ou que banhem mais de um Estado,  sirvam de limites  com outros  países,  ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;

Outrossim,  nossa  Carta  Magna,  em seu  art.  109,  inciso  I,  é
clara ao dispor que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que
a União for interessada:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União,  entidade autárquica ou empresa pública
federal forem  interessadas na condição de autoras,  rés,  assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".(Grifado).
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No  caso,  a  competência  é  da  Justiça  Federal  para  julgar  o
presente  feito,  pois  as  vazões  de  esgoto  e  os  danos  ambientais  ora  relatados
ocorreram em águas  de  interesse  da  União,  já  que  o Lago UHE Luiz Eduardo
Magalhães encontra-se em rio federal (Rio Tocantins), bem como a requerida trata-
se de Autarquia Federal.

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

a) Dos Danos Ambientais

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em
seu Capítulo VI do Título VIII, trata do meio ambiente, sendo que seu artigo inicial
assim preceitua:

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a 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.

Essa  preocupação  é  necessária,  haja  vista  que  são  cada  vez
mais intensas as agressões sofridas pelo meio ambiente, em razão das atividades
realizadas pelo homem.

No que  tange  à  responsabilidade  civil  por  dano  causado  ao
meio ambiente, a Constituição Federal dispõe:

Art. 225 (…) § 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.

Por se turno, a Lei nº 6.938/81, em seu art. 14, § 1º, prescreve:

Art. 14, § 1º. Sem prejuízo das penas administrativas previstas nos incisos
do artigo, o poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiro, afetados por
sua atividade.
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Pelos  artigos  acima  mencionados,  é  de  se  concluir  que  a
responsabilidade dos causadores de danos ao meio ambiente é objetiva e integral.

A Constituição Federal, em seu art. 23, inciso VI, é clara ao
dispor que:

Art.  23.  É  competência  comum da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos Municípios:

I  -  zelar  pela  guarda  da  Constituição,  das  leis  e  das  instituições

democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das

pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os

sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de

arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à

tecnologia,  à  pesquisa  e  à  inovação;   (Redação  dada  pela  Emenda

Constitucional nº 85, de 2015)

VI -  proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

Além  de  direito  ambiental,  a  matéria  discutida  neste  ação
respeita também ao  direito fundamental à saúde, sobre o qual determina a Carta
Magna:

"Art.  196  -  A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.(...)
Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei:(...)
IV - participar  da formulação da política e da  execução das ações de
saneamento básico;(...)
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente(...)." (g.n.)

Impositivo,  portanto,  que  tais  direitos  fundamentais  sejam
efetivamente respeitados — através de ações positivas – pelos poderes públicos.

Assim, contrariando todos os comandos constitucionais acima
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descritos, bem como o previsto no art. 225 da CF, que impõe ao Poder Público o
dever  de  defender  e  preservar  o  meio  ambiente,  a  FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  TOCANTINS demonstrou  uma  atuação
ultrajante na tutela deste importante bem jurídico, uma vez que por vários anos teve
a oportunidade de extinguir o lançamento indevido de efluentes no reservatório de
UHE Luís Eduardo Magalhães.

b) Dos Danos Morais Coletivos

Quando  se  fala  em  dano  moral  coletivo,  está-se  fazendo
menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou
menor),  idealmente  considerado,  foi  agredido  de  maneira  absolutamente
injustificável do ponto de vista jurídico. 

Desse  modo,  dos  fatos  aqui  narrados,  tem-se  que  os  danos
morais coletivos são cabíveis, uma vez que houve violação do dever de confiança, e
no dever de boa-fé objetiva, o que afetou diretamente a população local e banhistas
frequentadores das praias do Lago UHE Luís Eduardo Magalhães, causando-lhes
dano efetivo e não mero aborrecimento.

Neste  diapasão,  é  flagrante  que  a  conduta  e  omissão  da
requerida lesaram a esfera moral da coletividade uma vez que afronta princípios
sensíveis da Constituição da República e normas infraconstitucionais que buscam o
equilíbrio do meio ambiente como direito de todos os cidadãos, não apenas como
princípio  a  ser  discursado perante  a  mídia,  mas  como um direito  que deve ser
exercido para que sejam protegidos outros bens da comunidade indiretamente a ele
relacionados, como saúde e qualidade de vida.

A esse respeito, é oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de
Justiça  vem  modificando  o  seu  entendimento  acerca  da  caracterização de  dano
moral coletivo, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:

(...) Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art.
3º  da  Lei  7.347/1985  permite  a  cumulação  das  condenações  em
obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária  em sede de
ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do
dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva.
(...) 
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4.  O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade
do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a
coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um
indivíduo isolado. (…)
(REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 24/09/2013) (g.n.)

Vislumbra-se,  portanto,  que o dano moral  independe de  sua
efetiva demonstração e nasce da prática de ato lesivo a dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais afetando a imagem de proteção a esses direitos, bem assim
resultam em um sentimento de desapreço e na perda de valores essenciais a uma
sociedade mais justa e preservadora do meio ambiente.

VI. DO PEDIDO LIMINAR

As  deficiências  da  UFT,  relacionadas  à  infraestrutura  de
saneamento  básico,  têm  impactos  profundos  ao  meio  ambiente  e,
consequentemente, na saúde da população. 

A contaminação da praia e das águas do reservatório é fonte de
doenças  tais  como  hepatites,  infecções  intestinais  e  micoses  cutâneas  -
especialmente em crianças - dermatites, verminoses, esquistossomose, leptospirose,
febre tifoide, infecções intestinais, dengue e cólera estão diretamente associadas a
problemas na cobertura desse direito fundamental. 

No  caso  concreto  objeto  deste  feito,  há  também  o  risco  de
contaminação  dos  produtos  da  pesca,  sem falar  no  contato  direto  com a  água
poluída  pelos  banhistas  e  usuários  das  praias  localizadas  nas  margens  do
reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães.

Quaisquer  desses  fatores,  isoladamente,  já seriam suficientes
para caracterizar  o  periculum in mora,  até porque o agravamento  da situação é
comprovado, sem que a Requerida adote qualquer providência eficaz para sanar as
irregularidades, uma vez que atualmente não há tratamento algum dos efluentes da
UFT.
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Nesse  giro,  aguardar  a  tramitação  do  feito  — normalmente
longa — para obstar o agravamento da poluição/contaminação não se coaduna com
o desiderato que levou o legislador pátrio a criar a Ação Civil Pública, esse notável
instrumento para a defesa dos direitos metaindividuais. 

Quanto  ao  fumus  boni  juris,  entende  o  MPF  que  está
plenamente  demonstrado  nesta  petição,  especialmente  nos  laudos  técnicos  e
pareceres dos órgãos competentes, que são unívocos em apontar a existência e a
gravidade da situação.

Assim,  requer  o  MPF,  em  antecipação  da  tutela seja
determinada  à  Requerida,  sob  pena  de  cominação  de  multa  diária  desde  o
deferimento até a comprovação de eventual descumprimento, que:

1-  abstenha-se de  destinar  qualquer  efluente  decorrente  do
campus de Palmas sem o devido tratamento adequado, ou  in
natura, no Lago da UHE Luís Eduardo Magalhães;

2-  cumpra  o  Termo  de  Compromisso  firmado  perante  o
Naturatins,  nos  prazos  nele  assinalados,  observada  a
contemporaneidade, sob pena de ser determinada a paralisação
total  de  suas  atividades  até  sua  completa  regularização
ambiental.

VII. DO PEDIDO PRINCIPAL

Ante o exposto, o Ministério Público Federal vem requerer a
Vossa Excelência:

a) A citação da requerida no endereço consignado na inicial, na
forma preconizada pelo art. 335 do Código de Processo Civil
vigente,  para que integre a  relação processual  e  apresente  a
defesa que tiver, sob pena de revelia e confissão;

b) a procedência total da ação com a condenação em definitivo
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da Requerida nas obrigações de:

1. Não  fazer,  consistente  em  doravante  abster-se  de
destinar o efluente sem o devido tratamento adequado, ou  in
natura, no Lago da UHE Luís Eduardo Magalhães;

2. De  fazer,  consistente  em  cumprir  as  obrigações
assumidas  no  Termo  de  Compromisso  perante  o  órgão
ambiental,  até  o  completo  licenciamento  ambiental  de  suas
instalações, sob pena de paralisação das atividades.

3. De indenizar o meio ambiente em face da ocorrência
do  dano  verificado,  independentemente  de  culpa,  no  exato
valor atribuído pelo órgão ambiental na fixação da multa, ou
seja, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros
encargos, em vista do disposto no art. 18 da Lei n° 7.347/1985.

Embora  já  tenha apresentado o  Ministério Público  Federal
prova  pré-constituída  do  alegado,  protesta,  outrossim,  pela  produção  de  prova
documental,  testemunhal,  pericial  e  outras  que  se  fizerem necessárias  ao  pleno
conhecimento  dos  fatos,  inclusive  no  transcurso  do contraditório  que  se  vier  a
formar com a apresentação de contestação.

Dá-se à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, em atendimento ao artigo 319, VII, do CPC, informa o
autor sua opção pela realização de audiência de conciliação ou de mediação, com a
intimação  do NATURATINS para participar  do evento,  bem como manifestar
interesse quanto a integrar a presente demanda.

Termos em que,
P. deferimento.

Palmas-TO, 17 de agosto de 2016.
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Álvaro Lotufo Manzano
Procurador da República
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