
 

EXMO. SR. DR. DR. JUIZ DE DIREITO DA     .............    VARA DE 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO RIO DE JANEIRO - RJ 

.  

 

 

PAULO SERGIO RAMOS BARBOZA, Deputado Federal pelo 

Estado do Rio de Janeiro - PDT, no exercício de suas funções 

parlamentares, e Considerando que é dever do Ministério Público a 

tutela, judicial e extrajudicial, de todo e qualquer interesse difuso ou 

coletivo, por força dos artigos 129, III, da Constituição Federal, 5º da Lei 

nº 7.347/85 e 25, IV, da Lei nº 8.625/93, vem impetrar o presente: 

 

 

 

Mandado de Segurança 

Com pedido de Liminar 

 

Em face do WILSON JOSÉ WITZEL, brasileiro, casado, advogado, 

no exercício do seu mandato como Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, CPF nº 102.137.708-22, com sede no Palácio Guanabara, 

situado na Rua Pinheiro Machado, S/N – Laranjeiras – RJ – Rio de 

Janeiro – Cep.: 22.031-090, correio eletrônico: wilsonjwitzel@gmail.com 

, e pelo PRESIDENTE DIRETOR DA COMPANHIA ESTADUAL DE 

AGUAS E ESGOTOS CEDAE RENATO LIMA DO ESPÍRITO SANTO, 

brasileiro, com endereço profissional na Avenida Presidente Vargas,nº 
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2655- Centro – Rio de Janeiro/RJ pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Avenida Presidente Vargas,nº 2655- Centro – Rio de Janeiro – 

Cep.: 20.210-030, correio eletrônico, pelos fatos e fundamentos que 

passará a aduzir: 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, 

inequívoca a legitimidade ativa do Deputado Federal no exercício do seu 

mandato eletivo, com o objetivo de tutelar o direito liquido e certo à 

observância do devido processo legislativo. 

 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS: 

 

 

Há alguns anos governo do Estado do Rio de Janeiro, tenta de 

forma ardilosa privatizar a Companhia Estadual de águas e Esgotos 

(CEDAE). A privatização agride a soberania e não garante o acesso de 

todos á água. 

 

O atual governo tem a expectativa de lançar o edital no terceiro 

trimestre deste ano para que o leilão aconteça, ou seja, ainda em 2020. 

 

Porém, é no mínimo curioso, que o governo tenha lançado uma 

consulta pública do processo de concessão da Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) à iniciativa privada que teve 

início no último dia 09 de junho e se estenderá por 30 dias. 
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O que causa maior estranheza é o fato de estarem marcadas duas 

audiências públicas sobre o processo, que serão realizadas através de 

um aplicativo. A primeira delas está programada para 25 de junho, às 

10h, e a segunda, para 6 de julho, também às 10h. 

 

É indiscutível a importância da CEDAE, e o quanto essa 

privatização pode ser prejudicial a toda população. Portanto é 

inadmissível que em meio a uma pandemia isso seja discutido.   

 

Importante mencionar, que existe um benefício de uma tarifa 

diferenciada chamada Tarifa Social, para as comunidades carentes e 

conjuntos habitacionais destinados a moradores de baixa renda. Que 

seriam diretamente impactadas, se a Companhia fosse privatizada, pois 

a mesma se tornaria uma empresa privada, objetivando apenas o seu 

lucro. 

 

Grande parte da população possui enorme dificuldade ao acesso 

às plataformas digitais, impossibilitando assim, o acesso às audiências 

públicas marcadas. A água é um direito de todos. Essa privatização terá 

um impacto direto na vida de toda população residente no Estado do Rio 

de Janeiro, portanto é inadmissível que isso seja decidido dessa 

maneira.  

 

A lesão ao direito do impetrante consiste na ameaça da venda da 

CEDAE, em um momento de pandemia, que a população que é a maior 

interessada, não poderá participar das audiências públicas. 
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Ademais, a ALERJ votou a favor da abertura de um processo de 

impeachment contra o Impetrado Governador Wilson Witzel, mais um 

motivo para a suspensão do presente projeto. 

 

 O projeto de privatização da CEDAE coloca em risco o 

ordenamento jurídico mundial existente, uma vez que tal ato será uma 

afronta ao direito humano, já que a água é um direito humano essencial, 

reconhecida pela ONU em 2010. 

 

DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA LIMINAR 

 

Pretende-se, liminarmente, a imediata suspensão das audiências 

públicas marcadas para 25 de junho, às 10h, e a segunda, para 6 de 

julho, também às 10h., até que a atual  situação se normalize, e a 

pandemia esteja controlada.   

 

A medida ora pleiteada comporta prestação preliminar, o que 

desde já se requer, eis que presentes todos os pressupostos necessários 

para o deferimento da mesma. 

 

É de clareza solar a existência de periculum in mora, no 

presente caso, sem que haja a participação popular da venda da Cedae 

 

Estamos diante de um conflito, quando a população fluminense 

está sendo desrespeitada e preterida.  
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Para a concessão da liminar devem concorrer dois requisitos 

legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido da 

inicial - fumu bonis juris - aqui consubstanciado nas disposições legais 

supracitadas – desrespeito ao Direito a água reconhecido mundialmente, 

e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do 

impetrante (periculum in mora), uma vez que o atual momento de 

pandemia impossibilita a participação da população na discussão. 

 

 

 

DOS PEDIDOS: 

 

Por tudo que se expôs, requer: 

 

A concessão da medida liminar, para que se suspenda 

imediatamente as Audiências Públicas marcadas para 25 de junho, às 

10h, e a segunda, para 6 de julho, também às 10h. 

 

a) , para que se preserve o direito liquido e certo de toda a População 

Fluminense. 

 

b) A notificação das autoridades impetradas, para prestar as 

informações que julgar necessárias no prazo legal;  

 

c) A intimação do membro do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, para ofertar parecer sobre o presente Mandado de 

Segurança. 
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d) Ao final do presente Mandado de Segurança, seja confirmada a 

Liminar, para que se impeça o projeto de privatização, até que a 

pandemia esteja devidamente controlada. .  

 

 

 

 

 

DO VALOR DA CAUSA 

 

 Dá-se o valor da causa R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020. 

  

 

Cássia Mendes Machado 

OAB 215.062 

cassiaamachado@yahoo.com.br  
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