
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DE MARACANAÚ

Avenida Edson Queiroz, s/n, Centro, Maracanaú/CE, Fone: 3371-8144
e-mail: 3promo.maracanau@mp.ce.gov.br

RECOMENDAÇÃO N.º 34/2016

OBJETO:  ABERTURA  DE
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO
PELA  COMPANHIA  DE  ÁGUA  E
ESGOTO  DO  CEARÁ  –  CAGECE
DESTINADO  A  REGULARIZAÇÃO
E/OU APLICAÇÃO DE PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS,  QUANDO  O
EMPREENDIMENTO,  NO  MOMENTO
DOS  RELATÓRIOS  DE
MONITORAMENTO  DA  QUALIDADE
DO  ESGOTO  REALIZADOS  NO
ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE
MARACANAÚ,  LANÇAR  EFLUENTES
EM  DESCONFORMIDADE  COM  OS
PARÂMETROS  NORMATIVOS
FIXADOS.

 O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  por
meio do promotor de justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, com base no art. 129, III, da Constituição Federal de 1988, art. 26,
I, da Lei 8.625/93, art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º 75/93, 

CONSIDERANDO as  disposições  expressas  que  conferem
atribuição ao Ministério Público para promover a responsabilização no âmbito cível e
criminal – neste caso, exclusiva – por danos ao meio ambiente, nos termos do: art.
129, incisos I e III, da Constituição Federal; art. 1.º, inciso I, combinado com o art. 5.º,
inciso  I,  ambos  da  Lei  n.º  7347/85  (Lei  de  Ação  Civil  Pública);  art.  26  da  Lei  n.º
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais);

CONSIDERANDO o  pacífico  entendimento  do  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA: “AÇÃO  CIVIL  PÚBICA.  DANO  AMBIENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PRECEDENTES.  I  -  O  Ministério
Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do meio ambiente, e de outros
interesses difusos e coletivos. Precedentes: REsp nº 725.257/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ
de 14.05.2007, REsp nº 397.840/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 13.03.2006, REsp nº
265.300/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ de 02.10.2006”.

CONSIDERANDO  o comando expresso da Constituição do
Estado do Ceará: “Art. 261. Os resíduos líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer estado de
agregação  de  matéria,  provenientes  de  atividades  industriais,  comerciais,  agropecuárias,
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domésticas,  públicas,  recreativas  e  outras,  exercidas  no  Estado  do  Ceará,  só  poderão  ser
despejados em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas existentes no Estado,
ou lançadas à atmosfera ou ao solo, se não causarem ou tenderem a causar poluição”. 

CONSIDERANDO o que está expressamente previsto na Lei
da Política Ambiental do Município de Maracanaú (Lei Municipal n.º 1.232/2007):
“Art.  35  -  Os  efluentes  potencialmente  poluidores  somente  poderão  ser  lançados  direta  ou
indiretamente, nas coleções d’água, obedecendo às condições da legislação em vigor”. “Art. 38 -
Os  efluentes  de  qualquer  fonte  poluidora  somente  poderão  ser  lançados,  diretos  ou
indiretamente  nos  corpos  d’água,  se  estiverem  de  acordo  com as  prescrições  da  legislação
ambiental em vigor e se: I - não alterarem nenhuma característica física, química ou biológica das
águas do corpo receptor ao ponto, de torná-las incompatíveis com os padrões da classe em que
este esteja enquadrado; II - não elevarem o teor dos sólidos sedimentáveis da água acima dos
níveis permitidos; III - não apresentarem materiais flutuantes; IV - não contiverem substâncias
perigosas, na forma sólida, líquida ou gasosa”.

CONSIDERANDO  a  disciplina  do  Código  de  Obras  e
Posturas  do  Município  de Maracanaú (Lei  Municipal  n.º  729/2000):  “Art.  272  -  A
utilização do recurso água far-se-á em observância aos critérios ambientais, levando-se em conta
seus usos preponderantes, garantindo-se sua perenidade, tanto no que se refere aos aspectos
qualitativos como quantitativos. Parágrafo único - Os usos preponderantes são aqueles definidos
na legislação federal assim como os critérios para a classificação dos cursos d'água”. “Art. 274, §
5o - É proibido o lançamento de esgoto, não tratado, nas lagoas, rios ou qualquer outro recurso
hídrico”.  “Art.  276  -  Os  resíduos  líquidos,  sólidos  ou  gasosos  provenientes  de  atividades
agropecuárias, industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza, só poderão ser conduzidos
ou lançados de  forma a  não poluírem as  águas superficiais  e  subterrâneas”.  “Art.  278  -  Os
efluentes de quaisquer fontes poluidoras somente poderão  ser lançados direta ou indiretamente
nos corpos d'água, desde que  obedeçam a legislação federal e estadual pertinentes”. “Art. 280 -
Não será permitido o lançamento de despejos que configuram ao corpo d'água qualidade em
desacordo com sua classe”.

CONSIDERANDO  que  a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO
DO  CEARÁ  –  CAGECE  (CNPJ  n.º  07.040.108/0001-57)  presta  os  serviços  de
abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  no  Município  de  Maracanaú,
operando o sistema no âmbito deste Município;

CONSIDERANDO  que  nos  procedimentos  n.º  2014/60012,
2014/77504,  2014/77774,  2014/6008,  2014/78098,  2015/185923,  2015/185738,
2015/185871, 2015/177842 e 2015/223376, em trâmite na Promotoria Ambiental de
Maracanaú, apontam sistemático lançamento de efluentes de indústrias sediadas
no Distrito Industrial de Maracanaú  na rede coletora de esgoto fora do padrão
estipulado pela Portaria n.º 154/2002 da SEMACE;

CONSIDERANDO o conceito de poluidor conferido pela Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.º 6.938/81): Art 3º - Para os fins previstos nesta
Lei,  entende-se por:  IV -  poluidor,  a  pessoa física ou jurídica,  de  direito  público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
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CONSIDERANDO o  regime da  Resolução  n.º  122/2009  da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE,
que  disciplina  a  qualidade  da  água  e  dos  esgotos  na  prestação  dos  serviços  de
abastecimento de água e esgotamento sanitário:  Art.  15 - O PRESTADOR DE SERVIÇOS
deverá desenvolver Programas de Monitoramento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário e dos
Corpos Receptores. § 1º - O Programa de Monitoramento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
deverá contemplar cada unidade operacional, bem como os pontos de coleta do sistema onde
são lançados efluentes industriais com padrões diferenciados aos da legislação vigente, e ser
executado  pelo  PRESTADOR  DE  SERVIÇOS;  III  -  será  dada  publicidade  aos  resultados  do
Monitoramento do Sistema de Esgotamento Sanitário, comunicando às autoridades ambientais,
de recursos hídricos, à Agência Reguladora e aos usuários. “Art. 17 - Quando o PRESTADOR DE
SERVIÇOS detectar lançamentos ou descargas nas redes de esgotos, não autorizados ou não
ajustados às condições preestabelecidas, deverá: I - notificar o infrator, concedendo um prazo
peremptório  para  a  correção  da  irregularidade;  II  -  comunicar  de  imediato  a  ocorrência  às
autoridades competentes  sanitárias,  ambientais  e  de  recursos hídricos;  III  -  vencido  o  prazo
concedido e persistindo a infração, providenciar junto às autoridades competentes sanitárias e
ambientais  a interdição do imóvel  e  da atividade e a  aplicação de outras sanções cabíveis”.
(grifado)

CONSIDERANDO o já decidido pelo  SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA: “Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-
se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que
façam,  quem financia para que façam, e  quem se beneficia  quando outros  fazem”.  (Resp  n.º
650728/SC, 2.ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007)

CONSIDERANDO ainda o artigo 68 da Lei n.º 9.605/98: “Art. 68.
Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante
interesse ambiental: Pena – detenção, de um a três anos, e multa”.

VEM RECOMENDAR a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE
(CNPJ n.º 07.040.108/0001-57), por meio do seu Diretor – Presidente e do seu
Diretor de Operações,  sempre que o monitoramento da qualidade do esgoto
apontar  desconformidade  com  os  parâmetros  normativos  utilizados,  em
especial a Portaria SEMACE n.º 154/2002

1) A ABERTURA IMEDIATA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA
O  EMPREENDIMENTO  INFRATOR,  DEVENDO  SER  NOTIFICADO  PARA
CORRIGIR A IRREGULARIDADE CONSTATADA EM PRAZO PEREMPTÓRIO A
SER FIXADO;

2)  CASO  NÃO  CORRIGIDA  A  IRREGULARIDADE  NO  PRAZO  FIXADO,
PROVIDENCIAR  A  IMEDIDATA  INTERDIÇÃO  DO  EMPREENDIMENTO,  SEM
PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A SEREM TOMADAS.

3) Fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para o envio das providências adotadas.
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4)  Enviem-se  cópias  para:  a)  Diretor-Presidente  da  CAGECE;  b)  Diretor  de
Operações da CAGECE; c)Conselho Superior do Ministério Público do Estado do
Ceará, para fins de conhecimento.

5)  Juntem-se  cópias  da  Recomendação  em todos  os  procedimentos  em curso
nesta Promotoria de Justiça que tratem do presente assunto.

Maracanaú, 6 de dezembro de 2016.
                    

                                  Fabrício Barbosa Barros
                           Titular da Promotoria de Justiça 
                           do Meio Ambiente de Maracanaú
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