
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por

meio do Centro de Apoio Operacional a s Promotorias de Justiça de Proteçaaoo ao Meio

Ambiente e de Habitaçaaoo e Urbanismo (CAOPMAHU) e da Promotoria de Justiça de

Meio Ambiente do Foro Central da Comarca de Regiaaoo Metropolitana de Curitiba, no

uso de suas atribuiçoaoes constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos

127, caput e 129, II da Constituiçaaoo da Repulblica; e artigo 27, paralgrafo ulnico, inciso

IV, da Lei Federal n. 8.625/93,

CONSIDERANDO  que  ao  Ministelrio  Pulblico  incumbe  a

defesa da ordem juríldica, do regime democraltico e dos interesses sociais e individuais

indisponílveis, e que o Ministelrio Pulblico tem como funçoaoes institucionais a promoçaaoo

do inquelrito civil  e da açaaoo  civil  pulblica para a proteçaaoo  do patrimoúblicnio pulblico e

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos

arts. 127, caput, e 129, incisos II e VI, da Constituiçaaoo da Repulblica;

CONSIDERANDO  que,  conforme  o  art.  129,  II,  da

Constituiçaaoo  da  Repulblica,  e l funçaaoo  institucional  do  Ministelrio  Publico  zelar  pelo

efetivo respeito dos Poderes Pulblicos e dos serviços de relevaúblicncia pulblica aos direitos

assegurados nesta Constituiçaaoo, promovendo as medidas necessalrias a sua garantia;

CONSIDERANDO que  o  Estado  do Parana l (em verdade,

em toda a Regiaaoo Sul do Brasil) passa por um perílodo de estiagem, de significativa

escassez de chuvas relevantes, que remonta ao meúblics de Julho de 2019;

CONSIDERANDO que o acumulado de chuvas no Estado

do  Paranal,  segundo  informaçoaoes  da  SANEPAR  C  Companhia  de  Saneamento  do

Paranal,  especialmente se considerado o perílodo de dezembro de 2019 a março de

2020,  encontra-se  bem  abaixo  da  meldia  histolrica  de  precipitaçaaoo  acumulada  no

Estado do Paranal para o perílodo;
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CONSIDERANDO, a tíltulo de exemplo, que durante o meúblics

de  março  de  2020  choveu  em  Curitiba  12  milílmetros  por  metro  quadrado  (12

mm/m²), enquanto que a meldia histolrica local e l de 129 mm/m²; em Londrina, 80

milílmetros por metro quadrado (80 mm/m²), enquanto que a meldia histolrica local el

de  122  mm/m²;  em  Maringal,  52  milílmetros  por  metro  quadrado  (52  mm/m²),

enquanto que a meldia histolrica local el de 125 mm/m²; em Umuarama, 33 milílmetros

por metro quadrado (33 mm/m²),  enquanto que a meldia histolrica local  e l de 106

mm/m²;  e  em  Foz  do  Iguaçu,  49  milílmetros  por  metro  quadrado  (49  mm/m²),

enquanto que a meldia histolrica local el de 128 mm/m²;

CONSIDERANDO o  teor  dos  Ofílcios  nº  260/2020  e

261/2020, encaminhados em data de 1o de abril de 2020 pelo CAOPMAHU ao IAT e

SANEPAR, respectivamente,  em que se solicitou aos referidos olrgaaoos  uma selrie  de

informaçoaoes, dentre as quais se destacam: i) ninformaçoaoes atualizadas a respeito de

quais cidades, bairros ou localidades situados no Estado do Paranal jal tiveram algum

tipo  de  restriçaaoo  ou racionamento no fornecimento regular  de  algua neste  ano de

2020, ate l o presente momento”; ii)  nque tipo de estratelgia, de medidas e de açoaoes

concretas teúblicm sido desenvolvidas por esse SANEPAR com o objetivo de minimizar os

impactos da estiagem pela qual o Estado do Paranal passa atualmente C vale o registro

de que o Estado do Paranal recebeu neste primeiro trimestre de 2020 volume menor

de chuvas  que a meldia  histolrica do perílodo no Estado”;  iii)  ninformaçoaoes  sobre a

existeúblicncia de Plano de Contingeúblicncia para o enfrentamento da falta de algua,  com o

detalhamento de qual seral a vazaaoo de algua que poderal ser retirada dos reservatolrios

em  variados  cenalrios  de  clima,  do  limite  mílnimo  aceitalvel  dos  reservatolrios  do

sistema  para  cada  etapa  de  restriçaaoo  do  uso  da  algua, de  possílveis  medidas  que

garantam o uso prioritalrio da algua para o consumo humano (limitando ou mesmo

cessando, no perílodo da crise híldrica, a entrega de algua tratada a estabelecimentos

industriais,  comerciais  e  agrílcolas  que  demandem grande  consumo de algua)”;  iv)

ninformaçoaoes  sobre  a  eventual  existeúblicncia  de  projetos  e  programas  para  reduzir  o

desperdílcio da algua captada e distribuílda, para o combate ao uso irregular do solo e

medidas que visam aumentar a produçaaoo de algua e reduzir a sua utilizaçaaoo na alrea

agrílcola, e para a diversificaçaaoo das fontes de abastecimento”;
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CONSIDERANDO que, em resposta a  referida solicitaçaaoo, a

SANEPAR encaminhou em 07 de abril de 2020 a nCarta nº 03/2020 C GPDO/DO”, em

que apresentou respostas ao quanto solicitado, destacando-se as seguintes: i) nsaaoo 94

localidades em um total de 661 operadas no Estado” as que o nabastecimento estal

com  comprometimento  em  razaaoo  da  estiagem  que  vem  assolando  o  estado”;  ii)

nmesmo com a precipitaçaaoo bem abaixo da meldia histolrica durante os ulltimos nove

meses  a  Sanepar  vinha  conseguindo  abastecer  com  regularidade  100%  de  seus

clientes pertencentes ao sistema de abastecimento integrado”, e que na partir do dia

14/03/2020,  foi  necessalrio  reduzir  a  vazaaoo  captada  do  rio  Miringuava  em  60%

devido a  escassez deste manancial, e por consequeúblicncia levou o desabastecimento de

parte da populaçaaoo”; iii) na estratelgia adotada foi de alternar o abastecimento entre os

bairros  que  recebem  algua  do  Sistema  Miringuava,  que  foi  comprometido  pela

estiagem, com bairros que recebem algua dos sistemas que se utilizam das barragens

Iraíl,  Piraquara  I,  Piraquara  II  e  Passaulna.  Desta  forma  foi  possílvel  garantir  o

abastecimento para toda populaçaaoo”; iii) nem relaçaaoo ao tempo de desabastecimento a

estratelgia adotada foi de naaoo ser superior a 24 horas, o que associada ao reservatolrio

domiciliar (caixa dáalgua) se corretamente dimensionada, possibilitou muitos clientes

permanecerem com algua disponílvel em suas resideúblicncias esmo durante o perílodo do

rodílzio”; iv) nconsiderando esta informaçaaoo entendemos que poderemos manter os

nílveis dos nossos mananciais ou retardar a curva de queda do nílvel, aumentando essa

autonomia supracitada atel o prolximo perílodo chuvoso, sem necessidade de reduzir

vazoaoes de produçaaoo” e que nem um cenalrio mais pessimista, casos os nílveis extremos,

poderaaoo ser adotadas medidas de utilizaçaaoo de volume omortoá, racionamento e atel

mesmo  a  possibilidade  de  suspensaaoo  no  fornecimento  de  algua  para  alguns

consumidores no sentido de garantir algua exclusivamente para consumo humano”; v)

nos critelrios utilizados em relaçaaoo ao rodílzio sempre visam causar menor impacto a 

populaçaaoo  e  alternar  o  abastecimento  de  maneira  que  todos  recebam  algua,

independentemente de classe social ou condiçoaoes quanto a ocupaçaaoo do bairro (se

alrea el regular ou naaoo). Existe limitaçoaoes quanto aos bairros escolhidos para o rodílzio

em funçaaoo apenas das caracterílsticas hidralulicas do sistema de distribuiçaaoo de algua”;
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CONSIDERANDO que se encontra formalizado no aúblicmbito

do Nulcleo de Recursos Híldricos do Centro de Apoio  Operacional a s Promotorias de

Proteçaaoo  ao  Meio  Ambiente,  Habitaçaaoo  e  Urbanismo  (NRH/CAOPMAHU-MPPR)  o

Procedimento Administrativo (PA) nº MPPR-0046.20.036785-5, que se trata de Plano

Setorial  de  Açaaoo  consistente  no  acompanhamento  das  discussoaoes  acerca  da

classificaçaaoo dos corpos dáalgua (recursos híldricos) e diretrizes ambientais para o seu

enquadramento  em  classes  a  partir  das  deliberaçoaoes  dos  Comiteúblics  de  Bacias

Hidrogralficas  e  sua  respectiva  aprovaçaaoo  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos

Híldricos  do  Estado  do  Paranal,  no  aúblicmbito  do  qual  a  presente  Recomendaçaaoo

Administrativa el produzida;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  prioritalria

manutençaaoo do regular fornecimento de algua, em situaçoaoes de escassez, ao consumo

humano e a dessedentaçaaoo  de animais,  em atendimento a todas as determinaçoaoes

normativas relativas a  gestaaoo de recursos híldricos no Estado do Paranal a partir do

que estabelecem a Lei Federal nº 9.433/1997 (Políltica Nacional de Recursos Híldricos)

e a Lei Estadual nº 12.726/1999 (Políltica Estadual de Recursos Híldricos), e ainda o

Decreto Estadual nº 9.957/2014 (Dispoaoe sobre o regime de outorga de direitos de uso

de recursos híldricos);

CONSIDERANDO a publicaçaaoo, na data de 28 de abril de

2020, da Portaria no 119, do Instituto Aggua e Terra, que constituiu Grupo de Trabalho

Interinstitucional com a finalidade de propor a regulamentaçaaoo de critelrios para o

uso racional e de reuso da algua no Estado do Paranal, com a seguinte composiçaaoo:1

I- Instituto Aggua e Terra C IAT

a) Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Híldricos

b) Gereúblicncia de Outorga

c) Gereúblicncia de Licenciamento

d) Assessoria Juríldica

II- Companhia de Saneamento do Paranal C SANEPAR

III-Federaçaaoo das Indulstrias do Estado do Paranal C 

FIEP;

1 Segundo a Portaria no 119/2020, do Instituto Água e Terra, há 08 indicações para composição do Grupo de Trabalho, apenas 03 são servidores efetivos, não obstante também

usufruam de cargo em comissão e função de gestão pública e 05 são cargos comissionados.
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IV-Federaçaaoo da Agricultura do Paranal C FAEP;

CONSIDERANDO que a discussaaoo sobre a crise híldrica e

sobre os  critelrios para o uso racional e de reuso da algua no Estado do Paranal naaoo

pode ficar adstrita entre o olrgaaoo pulblico ambiental estadual (IAT), a Companhia de

Saneamento  do  Parana l (SANEPAR),  o  setor  do  agronegolcio  (FAEP)  e  o  setor

econoúblicmico da indulstria (FIEP), de modo a alijar de sua participaçaaoo representantes

de todos os setores afetados, em virtude, inclusive, das mulltiplas possibilidades de

afetaçoaoes  dos  seus  direitos,  nomeadamente  em  tempos  de  pandemia  como  a

decorrente  do  Novo  Coronavílrus  (Covid-19),  em que  outros  segmentos,  que  num

primeiro momento poderiam naaoo ser cogitados, passam a ser afetados diretamente

com as decisoaoes que poderaaoo  ser tomadas para o enfrentamento do grave quadro

apresentado;

CONSIDERANDO  que  naaoo  so l o  Estado,  mas  tambelm  a

sociedade  civil,  teúblicm  o  poder-dever  de  zelar  pelo  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado,  consoante  redaçaaoo  expressa  do  artigo  225,  caput,  da Constituiçaaoo  da

repulblica,  prerrogativa  constitucional  que se consubstancia,  inclusive,  no direito  a 

participaçaaoo  nas  discussoaoes  que  levem  a   conformaçaaoo  de  direitos  e  deveres

ambientais;

CONSIDERANDO  que a  ordem constitucional  ambiental

proposta pelo artigo 225 da CR/88 em conjunto com o princílpio democraltico (artigo

1º,  caput, CR/88) e com o fundamento constitucional do pluralismo políltico (artigo

1º,  inciso  V,  CR/88),  impoaoem a   gestaaoo  ambiental  o  diallogo  com todos  os  setores

sociais  afetados,  inclusive  e  principalmente  os  minoritalrios  e  ambientalmente

vulneralveis, de todos os matizes polílticos, sociais e econoúblicmicos, conforme aduz Paulo

Afonso Leme Machado2;

2 “A Constituição, em seu art. 225, deu uma nova dimensão ao conceito de meio ambiente como bem de uso
comum do povo. (…) O Poder Público passa a figurar não como proprietário de bens ambientais – das águas
e da fauna -, mas como um gestor ou gerente, que administra bens que não são dele e, por isso, deve explicar
convincentemente sua gestão.  A aceitação dessa concepção jurídica vai conduzir o Poder Público a melhor
informar, a alargar a participação da sociedade civil na gestão dos bens ambientais e a ter que prestar contas
sobre a utilização dos bens 'de uso comum do povo', concretizando um 'Estado Democrático e Ecológico de
Direito'  (MACHADO,  Paulo Affonso  Leme.  Direito  Ambiental  Brasileiro.  16ª  ed.,  São Paulo:  Editora
Malheiros, 2008, p. 127).
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CONSIDERANDO o  direito  fundamental  a   participaçaaoo

popular  na  escolha do conteuldo políltico  ou administrativo das  decisoaoes  do Poder

Pulblico  (art.  1º,  paralgrafo  ulnico,  CR/88)  que,  em  seu  conteuldo  mílnimo,  inibe  a

exclusaaoo de qualquer segmento da sociedade nos processos de tomada de decisoaoes de

interesse da coletividade;

CONSIDERANDO que  valrios  setores  da  sociedade  civil

afetados pela crise híldrica e potencialmente interessados na discussaaoo de eventual

revisaaoo dos critelrios para o uso racional e de reuso da algua no Estado do Paranal, por

exemplo  movimentos  sociais  organizados,  associaçoaoes  de  moradores,  ONGs  de

proteçaaoo  ambiental,  populaçoaoes  tradicionais,  povos  indílgenas,  associaçoaoes  de

produtores orgaúblicnicos, comiteúblics de bacias hidrogralficas, conselhos de meio ambiente,

entidades profissionais e instituiçoaoes de ensino naaoo foram contemplados pela referida

Portaria emitida pelo Instituto Aggua e Terra para compor o Grupo de Trabalho em

questaaoo;

CONSIDERANDO  que, em matelria de alta complexidade

como a presente discussaaoo, alelm da ampla participaçaaoo ora mencionada, entende-se

indispensalvel  a  realizaçaaoo  de  consulta  pulblica  para  manifestaçaaoo  de  interessados,

sobretudo no contexto constitucional que assegura a gestaaoo ambiental democraltica,

fundada em processos decisolrios abertos, transparentes e bem informados;

CONSIDERANDO  que  a  possibilidade  de  realizaçaaoo  de

consulta  pulblica  encontra-se  expressamente  prevista  no  artigo  29,  da  Lei  Federal

13.655/20183, que alterou a Lei de Introduçaaoo a s Normas do Direito Brasileiro;

CONSIDERANDO que,  na  data  de  ontem,  o  Governo do

Estado  do  Paranal,  por  meio  do  Decreto  nº  4626/2020,  decretou  situaçaaoo  de

emergeúblicncia híldrica no Estado do Paranal pelo perílodo de 180 (cento e oitenta) dias,

tendo em vista a reduçaaoo do volume de algua disponílvel para captaçaaoo para o consumo

humano e dessedentaçaaoo de animais, que teve como causa estiagem como desastre,

conforme Instruçaaoo Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, do Ministelrio da

Integraçaaoo Nacional;

3   Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de
mera  organização  interna,  poderá  ser  precedida  de  consulta  pública  para  manifestação  de  interessados,
preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão.
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CONSIDERANDO que  o  artigo  2º  do  Decreto  nº

4626/2020 dispoaoe  que o Instituto Aggua e Terra (IAT),  no uso de suas atribuiçoaoes

previstas na Lei  nº 20.070/2020,  de  18 de dezembro de 2019,  para a outorga de

direitos  de  uso  de  recursos  híldricos  e  autorizaçoaoes  ambientais,  realizara l açoaoes

emergenciais  destinadas  ao  abastecimento  pulblico  priorizando  as  demandas  das

prestaçoaoes de serviço com esta finalidade;

CONSIDERANDO que  o  artigo  3º  do  Decreto  nº

4626/2020 prescreve que o Instituto Aggua e Terra (IAT), no uso de suas atribuiçoaoes

legais, avaliaral restriçoaoes de vazaaoo outorgada para atividade agropecualria, industrial,

comercial  e  de  lazer,  objetivando  normalizar  as  captaçoaoes  outorgadas  para

abastecimento pulblico;

CONSIDERANDO que  o  Decreto  nº  4626/2020,  ao

reconhecer  e  decretar  situaçaaoo  de  emergeúblicncia  por  conta  da

escassez/indisponibilidade  híldrica,  impoaoe  consequentemente,  sobretudo  ao  Poder

Executivo, a adoçaaoo de medidas concretas que tenham por escopo a otimizaçaaoo dos

recursos híldricos disponílveis, a reduçaaoo de seu desperdílcio e a manutençaaoo mílnima

de  disponibilidade  de  algua,  em  especial  diante  da  necessidade  de  constante

higienizaçaaoo  da  populaçaaoo  como  medida  indispensalvel  para  o  enfrentamento  da

COVID-19; 

CONSIDERANDO que,  quando  a  Constituiçaaoo  da

Repulblica determina que el incumbeúblicncia institucional do Ministelrio Pulblico a defesa

do regime democraltico, investe o parquet do dever constitucional de zelar para que o

Estado, ao elaborar polílticas pulblicas indispensalveis e decisivas para a vida digna da

sociedade brasileira, permita que tais polílticas pulblicas sejam pensadas, elaboradas,

decididas  e  adquiram  efetividade  praltica  a  partir  da  participaçaaoo  de  atores

institucionais e de integrantes da sociedade civil que tragam a  discussaaoo visoaoes de

mundo e perspectivas diversas e ao mesmo tempo relevantes, a fim de que o produto

final seja o retrato mais fiel possílvel dos legíltimos interesses do pluralismo políltico

convergente ao propolsito de assegurar o bem-estar de todos;
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RECOMENDA, nos termos do artigo 27,  inciso II,  da Lei

Federal nº 8.625/93, ao Sr. Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra (IAT), ou

quem vier a lhes fazer as vezes no futuro:

a)  a  abertura  de  edital  para  a  inclusão  de

representantes  da  sociedade  civil  organizada  no  Grupo  de  Trabalho

Interinstitucional  de  proposição  de  regulamentação  de  critérios  para  o  uso

racional e de reuso da água no Estado do Paraná, em número necessário para

assegurar-se  a  paridade  com  os  representantes  do  Poder  Público  e  com  a

pluralidade suficiente para abarcar todos os mencionados setores envolvidos

na discussão, inclusive aqueles minoritários, de modo a conferir uma equidade

participativa e proporcionalidade à representação dos diferentes segmentos da

sociedade;

b)  a  revisão  da  Portaria  no 119/2020,  do  Instituto

Água e Terra (IAT), após o cumprimento do item ‘a’,  para o fim de ampliar a

composição do referido Grupo de Trabalho Interinstitucional, permitindo que o

mesmo  constitua  um  espaço  democrático  mediante  participação  de  outros

segmentos da sociedade;

c) a realização de consulta pública para manifestação

de  interessados  no  processo  de  revisão  de  atos  normativos  estaduais  que

tratem dos critérios para o uso racional e de reuso da água no Estado do Paraná,

no Portal de Transparência do Estado, com ampla publicidade;

d)  que  leve  em  conta,  futuramente,  todos  os

considerandos elencados neste documento quando da criação de novos Grupos

de Trabalho Institucional, assegurando-se assim a participação democrática de

todos os atores institucionais e integrantes da sociedade civil aptos a participar

da discussão de políticas públicas inseridas no âmbito de competência do IAT e

que manifestem prévio interesse em tal participação.

Comunique-se o Sr. Diretor-Presidente do Instituto Aggua e

Terra (IAT), por meio da prolpria Recomendaçaaoo Administrativa com entrega digital,

conferindo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias ulteis, a contar do recebimento desta, para
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que informe se houve o acatamento dessa Recomendaçaaoo, e quais efetivamente foram

as provideúblicncias adotadas.

Curitiba, 08 de maio de 2020.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Coordenador do CAOPMAHU

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

CAOPMAHU

Leandro Garcia Algarte Assunção 
Promotor de Justiça

CAOPMAHU

Sérgio Luiz Cordoni 
Promotor de Justiça

PJMA Curitiba
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