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MPRJ nº 2020.00386927 

 

PROMOÇÃO MINISTERIAL 

 

Em complementação à sua notícia original, recebemos recentemente 

também a notícia apresentada pelo Deputado Federal Paulo Ramos ao Ministério 

Público Federal. Além disso, o Deputado Federal Paulo Ramos apresentou 

documentação complementar, contendo uma lista de assinaturas de moradores da 

Mangueira, da Vila Portuária, de Maricá, Saúde, Boa Vista e Vila Aliança, que 

subscrevem documento em que se solicita ao “Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro que seja garantida a nossa participação nas audiências públicas sobre a 

privatização ou concessão da CEDAE, uma vez que a água é questão de 

sobrevivência da nossa comunidade”, postulando que as audiências públicas sejam 

realizadas de modo presencial após o término da pandemia de coronavírus. 

A análise da documentação evidencia que a pretensão do parlamentar diz 

respeito aos eventuais impactos da privatização da CEDAE com relação à matéria 

ambiental, a saber, o Plano Metropolitano de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e os Planos Municipais de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário. Ressalte-se, por oportuno, que a referida questão possui 

caráter eminentemente ambiental, que foge ao âmbito de atribuição das 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Defesa da Cidadania da Capital, 

conforme expressamente definido na Portaria de Instauração do Inquérito Civil. A 

fundamentação do abaixo assinado apresentado pelo Deputado Federal Paulo 

Ramos evidencia uma pretensão baseada em suposto prejuízo decorrente de 

eventuais riscos ambientais que poderiam surgir para as comunidades a partir da 

privatização da empresa responsável pela qualidade da água. 

Embora a descrição do prejuízo tenha sido feita com base em risco genérico 

pelo fato de a água ser a fonte da sobrevivência, essa preocupação com a qualidade 

da água diz respeito a uma matéria que constitui parte da temática da tutela 

coletiva do meio ambiente e diz respeito ao Grupo de Atuação Especializada de 

Meio Ambiente do Ministério Público (GAEMA). Deve ser salientado, aliás, que o 
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próprio GAEMA atua nesse caso justamente com o objetivo de assegurar que o 

processo deliberativo referente à consulta pública de privatização da CEDAE fosse 

adequado para a efetiva discussão dos temas ambientais ligados ao Plano 

Metropolitano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e aos Planos 

Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário1. 

 Conforme amplamente divulgado, o GAEMA recomendou o adiamento do 

termo final da consulta pública e da audiência pública para que fosse ampliada a 

discussão da questão ambiental relativa ao tema da privatização da CEDAE, bem 

como que não fossem realizadas por meio exclusivamente eletrônico.2 Logo, é 

indiscutível a atribuição do GAEMA análise do pedido de adiamento de audiência 

pública eletrônica baseada em potenciais danos ambientais, sendo pública e 

notória a atuação do GAEMA em caso análogo recente, onde fora ajuizada ação civil 

pública com o objetivo de impedir a realização da audiência pública 

exclusivamente eletrônica no curso de um procedimento de EIA/RIMA relativo à 

construção de um autódromo no bairro de Deodoro.3 

Ressalte-se, por oportuno, que a informação sobre a existência de prejuízo é 

decisiva não somente para a atribuição, mas também para o conteúdo da decisão a 

ser adotada pelo Ministério Público. O pedido formulado nos abaixo-assinados 

exige análise técnica especializada da complexa questão ambiental, de modo a se 

avaliar se a audiência pública eletrônica traz prejuízo para o meio ambiente e para 

os interesses juridicamente protegidos da população fluminense com relação à 

água indispensável para a sobrevivência das comunidades. Tal juízo deve 

necessariamente ser feito pelo órgão de execução especializado em matéria 

ambiental e que já apresentou, inclusive, recomendação a respeito.  

Em síntese, analisando a nova documentação recebida em cotejo com os 

documentos anteriormente juntados pelo Deputado Federal Paulo Ramos, verifica-

se que a questão relativa à qualidade da água diz respeito à matéria da tutela 

 
1 Consoante veiculado através do Ofício GAEMA nº 165/2020. 
2 Recomendação expedida no Inquérito Civil MA n. 8977 (MPRJ n. 2017.00933554). 
3 O inquérito civil MA n. 9291 (MPRJ n. 2019.01105808) deu origem a Ação Civil Pública distribuída 
para a 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital. 
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coletiva do meio ambiente e ao GAEMA, cabendo àquele órgão a análise da 

pretensão de adiamento da audiência pública eletrônica por tais fundamentos. 

Logo, por força do princípio da cognição adequada decorrente do princípio 

do promotor natural e para evitar decisões contraditórias no âmbito do Ministério 

Público, DETERMINO O ENCAMINHAMENTO da documentação relativa  ao abaixo 

assinado recebido para o GAEMA por se tratar de matéria ambiental já tratada no 

âmbito do Inquérito Civil MA n. 8977 (MPRJ n. 2017.00933554). 

  Ademais, à Secretaria para expedir ofício ao Deputado Federal Paulo 

Ramos (com cópia da presente promoção de encaminhamento da documentação 

para o GAEMA), dando ciência ao comunicante de que a pretensão relativa ao 

adiamento da audiência pública para fins de defesa da qualidade de água no 

contexto da privatização da CEDAE não está abrangida no escopo do Inquérito Civil 

2020.00386927 por se tratar de matéria ambiental de atribuição da tutela coletiva 

do meio ambiente e, no caso particular, do GAEMA. 

  

 Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020. 

 

 

PEDRO RUBIM BORGES FORTES 
Promotor de Justiça 
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