
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE PALMAS/PR.  O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  por  intermédio  da  2a Promotoria  de  Justiça  de  Palmas/PR  como  seu  órgão  de  execução  com atribuições na área de proteção e defesa do meio ambiente, com fundamento nos artigos 127 e 129, III da Constituição da República, Lei n.  7.347/85, Lei n. 6.938/81,  Lei 8.078/90, Códigos Civil e Processual Civil, bem como normativa suplementar  relacionada  ao  meio  ambiente,  vem,  à  presença  de  Vossa Excelência,  com  apoio  em  documentos  apresentados,  de  modo  conexo aos 
Autos  de  Medida  Cautelar  Inominada  com  pedido  de  tutela  de  urgência  n.  

2011.8.16.0123 (número de ordem n. 329/2011), propor a presente
 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA para defesa de interesse difuso objetivando impor 

obrigação de não-fazer em face do 
 

INSTITUTO  AMBIENTAL  DO  PARANÁ  ?  IAP,  com  sede  à  Rua  Engenheiro Rebouças, nº 1.206, Bairro Rebouças, CEP 80.215-100, Curitiba/ PR, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:   
 DOS FATOS E DO DIREITO 



1.             Desde  14  de  fevereiro  de  2011  que  o  Ministério  Público  do  Paraná,  por intermédio  da  2a Promotoria  de  Justiça  de  Palmas/PR,  com atribuição  na  área  de defesa e proteção do meio ambiente,  instaurou  Inquérito Civil n.  11.028-4,  tendo como  objeto  ?monitoramento  e  tomada  de  providências  no  tocante  à  previsão  de  

instalação  de  Pequena  Central  Hidrelétrica  -  PCH de  PAIOL  GRANDE  no  âmbito  do  

Município de Palmas/PR?;  
2.             Inúmeras providências já foram adotadas em relação ao referido expediente, incluindo expedição de ofícios,  realização de reuniões,  expedição de recomendação administrativa  e  outras  diligências,  situação que já  envolveu diversos momentos e documentos envolvendo o Ministério Público, Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e EPP  ?  Empresa  Paranaense  de  Participações,  sociedade  comercial  que  apresentou pedido  de  licença  prévia  para  construção  de  Pequena  Central  Hidrelétrica  com abrangência  no  Município  de  Palmas/PR  e  Bituruna/PR,  empreendimento denominado ?PCH- PAIOL GRANDE?;  
3.             Ocorre que, não obstante tivesse ficado ajustado e acordado e planejado que seria  construído  um  calendário  comum  e  um  cronograma  de  atividades  entre Ministério  Público  e  IAP,  inclusive  para  programação  dos  atos  relativos  ao procedimento  de  licença  prévia,  o  órgão  licenciador  (IAP),  de  modo  contrário  à vontade não só  do  Ministério  Público,  mas também do  Município  de  Palmas e  da Câmara de Vereadores/PR local, por sua conta e risco, sem fundamentação, insistiu na tentativa de realização de audiência pública em 26 de abril de 2011 (terça-feira),  às 19  horas,  na  Câmara  Municipal  de  Palmas/PR,  ato  cuja  realização,  diante  do descumprimento injustificado da Recomendação Administrativa n. 07/2011, teve de ser impedida a partir de medida judicial proposta pelo Ministério Público e deferida pelo  Juízo,  consistente  na  cautelar  inominada  acessória  à  presente  demanda  já referida na qualificação deste expediente;  



4.             Assim, além de remissão a retrospecto fático ao que já constou na referida ação cautelar inominada, sem prejuízo de que esteja vigendo decisão de tutela de urgência deste Juízo em medida cautelar inominada objetivando suspender audiência pública prevista  para  discussão  do  empreendimento  de  Pequena  Central  Hidrelétrica  de PAIOL  GRANDE  no  âmbito  do  Município  de  Palmas/PR  por  prazo  inicialmente estipulado em 90 (noventa) dias a contar de 27 de abril  de 2011, no contexto das atribuições de defesa do meio ambiente e do interesse público desta Promotoria de Justiça,  com objetivo de evitar necessidade de se buscar prestação jurisdicional de tutela de urgência posterior para suspender ou adiar audiência pública por vício ou carência de atendimento de requisitos formais e materiais à sua realização, apresenta o  Ministério  Público  uma  das  demandas  principais  previstas  e  já  anteriormente indicadas, a partir da qual se pretende estabelecer e impor, via determinação judicial, conteúdo obrigacional negativo capaz de assegurar que a audiência pública somente seja realizada a partir da observância de  parâmetros e requisitos a seguir indicados, verdadeiros  pressupostos  fáticos  e  legais  mínimos  para  cumprimento  da  sua finalidade; 
5.             Em que pese  as  tentativas  de  solução extrajudicial  da  questão,  o  que inclui expedição  de  ofícios,  realização  de  reuniões  do  IAP,  emissão  de  Recomendação Administrativa,  fato  é que o Órgão Ambiental, até o momento, não mostrou nenhuma disposição para o diálogo e para construção de cronograma consensual que atenda às preocupações  do  Ministério  Público,  daí  porque  se  faz  necessário  ajuizamento  da presente demanda buscando impor condições e requisitos mínimos que entende este Órgão Ministerial devam ser atendidos e observados de modo prejudicial e prévio ao agendamento de nova data para discutir a possibilidade ou não do empreendimento se instalar no Município de Palmas/PR; 
6.             CONSENSO/CONVERGÊNCIA  SOBRE  AGENDAMENTO,  PLANEJAMENTO  E ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COMO CONSTRUÇÃO COLETIVA:  A primeira 



pretensão e causa de pedir do Ministério Público é no sentido de que, se o objetivo da audiência  pública  é  discutir  o  tema  (implementação  da  PCH  PAIOL  GRANDE  em Palmas/PR) de forma adequada com as autoridades e com a comunidade local,  se já existe cobrança da Promotoria para que o Município realize estudos, se, por força de orientação do Ministério Público, já foi criada Comissão Especial para apreciação da questão  no  âmbito  da  Câmara  de  Vereadores,  e,  ainda,  se  ao  Ministério  Público compete defender o regime democrático, do qual faz parte a audiência pública como  espaço de democracia participativa,  fundamental  que antes  do agendamento desta haja  formação  de  consenso  e  convergência  de  entendimento  entre  as  partes envolvidas quanto à data, local e formato do referido evento, tudo para que este possa cumprir  material  e  funcionalmente  com  a  sua  finalidade,  e  não  representar  mero cumprimento de simbólica formalidade. Defende-se aqui que a realização de audiência pública, compreendida todas as etapas de seu planejamento (preparação, convocação e  realização)  trata-se  de  ato  complexo  de  interesse  coletivo  que,  por  envolver múltiplos atores e interessados, não pode ser realizado a partir da simples vontade unilateral  e  despótica  do  empreendedor  e  do  órgão  ambiental,  ao  contrário,  deve respeitar  o  posicionamento  do  Ministério  Público,  das  demais  esferas  do  Poder Público local (Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores/PR), da sociedade civil e dos cidadãos,  residindo no próprio artigo 2o da Resolução n.  09/87 do CONAMA a evidência de que tal aspecto há de ser levado em conta. Ademais, não tivessem que ser levadas em contas a preparação do ambiental local para a realização de audiência pública e esta não teria de ser obrigatoriamente realizada no ?Município? em local acessível aos ?interessados?, como prescreve a própria Resolução Conjunta SEMA/IAP n. 09/2010 no seu  artigo 21, parágrafo terceiro. A titulo de demonstração de como está equivocada e autoritária a condução que o IAP vem dando à questão, de se notar que o órgão não possui uma base normativa adequada e suficiente para regulamentar o planejamento e agendamento de audiências públicas de modo a respeitar o papel constitucional  a  ser  desempenhado  pelo  Ministério  Público,  situação  que,  no  caso concreto, precisa ser corrigida a partir da pretendida intervenção judicial.  



 
7.  QUESTÕES  TÉCNICO-AMBIENTAIS  RELACIONADAS  AO  IMPACTO AMBIENTAL/RELATÓRIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  (EIA/RIMA)  CUJO ATENDIMENTO É PREJUDICIAL E IMPRESCINDÍVEL ANTES DO AGENDAMENTO DE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA: A segunda pretensão e causa de pedir do Ministério Público guarda relação com a necessidade de que, antes do agendamento de  audiência  pública,  tenha  o  Órgão  Ambiental  cobrado  do  empreendedor  o atendimento  de  exigências  técnicas  prejudiciais  e  imprescindíveis  para  que  o empreendimento  possa  ser  discutido  sob  o  ponto  de  vista  da  sua  viabilidade ambiental,  o  que  precisa  ser  feito  antes  mesmo  da  emissão  da  licença-prévia, constando,  dentre  a  complementação  técnica  necessária,  as  seguintes  e  principais necessidades:  7.1) elaboração  de  novo  e  autônomo  Estudo  de  Impacto  Ambiental (EIA)  e  Relatório  de  Impacto  Ambiental  (RIMA) abrangendo o  exame  de todos  os aspectos  relacionados  ao  impacto ambiental  decorrentes  do conjunto de  06  (seis) empreendimentos previstos para o Rio Iratim ? frise-se que isso é fundamental para que  a  ?capacidade  de  suporte  do  meio  ambiente?,  exigência  do  artigo  163  da Constituição  do  Estado  do  Paraná,  esteja  demonstrada  de  modo  adequado;  não  é possível  visualizar  o  rio  de  modo  isolado,  como  se  fosse  constituído  de  um determinado trecho, mas sim no seu conjunto, daí porque somente a avaliação global do impacto no âmbito de todo o corpo hídrico e seus efeitos sinérgicos poderá indicar ou  não  a  viabilidade  ambiental  do  empreendimento,  tudo  para  que  a  visão  seja molecular  e  não  atomizada;  frise-se  que  mesmo  a  Avaliação  Ambiental  Integrada (AAI)  apresentada  pela  empresa  empreendedora  junto  ao  IAP,  que  já  é  de conhecimento do Ministério Público, não supre esta exigência, sendo insuficiente para que o grau de detalhamento proposto seja apresentado; 
7.2) esclarecimento  de  inúmeras  outras  informações,  diagnósticos  e  questões relevantíssimas  para  discussão  do  empreendimento,  tais  como:  7.2.1)  indicação precisa no âmbito do EIA-RIMA do grau de preservação de mata ciliar ao longo dos trechos impactados do Rio Iratim, com indicação de base científica e de comprovação 



evidente sobre o tema, o que não se tem no estudo de impacto ambiental apresentado; 7.2.2)  indicação sobre o impacto sobre o Rio Iguaçu gerado pelo empreendimento tanto  sob  o  ponto  de  vista  isolado  como  somado  ao  conjunto  dos  demais empreendimentos;; 7.2.3) elaboração de ficha técnica completa e detalhada contendo todos  os  dados  sobre  o  empreendimento  em  questão,  incluindo-se  aí,  também, detalhada planilha de custos e prognóstico da rentabilidade que se pretende obter com o empreendimento a  partir  da  produção e  comercialização de  energia;  7.2.4) avaliação sobre a situação das linhas de transmissão/distribuição e os impactos dos projetos  daí  decorrentes,  especialmente  porque  a  questão  das  PCHs  envolvente abrange  questões  relacionadas  a  esses  aspectos,  conforme  dicção  expressa  da Resolução  Conjunta  SEMA/IAP  n.  09/29010;  7.2.5)  detalhamento  e  especificação sobre os critérios epistemológicos e metodológicos que nortearam a elaboração do EIA/RIMA, incluindo demonstração quantitativa e qualitativa do tempo e o tipo de visita que houve no local, com comprovação de que esta se deu ao longo de todos os trechos do rio,  paralelo indicando o que foi  levantamento feito em campo e o que consta de recenseamento bibliográfico, observados os parâmetros e normas técnicas pertinentes;  7.2.6)  coleta de dados de campo sobre  a estrutura geológica  em área próxima a barragem  projetada, sob pena de não existir critério técnico para prever possíveis impactos do represamento; 7.2.7) ausência de maior detalhamento para o impacto do empreendimento no tocante ao solo, bem como enfrentamento e previsão de  equipamentos  necessários  para  controle  de  questões  relacionadas  ao  solo  (ex: sismógrafos),  máxime  considerando  elevado  potencial  de  degradação  de  solo  da Região Centro-Sul; 7.2.8) falta de estudo sobre comportamento das rochas da região tendo em vista pressão de água, o que impede avaliação real dos riscos gerados pela barragem; 7.2.9) ausência de estudo e monitoramento sobre lançamento de partículas de eventuais detonações, já que o estudo cuida apenas do ruído; 7.2.10) ausência de dados de campo que especifiquem locais restritivos em função de alta declividade (até 30o)  apontadas  no  estudo  através  de  dados  puramente  bibliográficos,  como  por exemplo  regiões  que  apresentem  depósitos  coluvionares  (transportados)  ou 



movimentos  de  massa  (deslizamento)  relacionados  a  escavações  e  retirada  de cobertura vegetal, além de falta de indicação e detalhamento técnico da declividade da área do reservatório; 7.2.11) ausência de reconhecimento, localização e quantificação do fluxo de água nas vertentes; 7.2.12) necessidade de se contemplar mapeamento ecológico detalhado das áreas com possibilidade de instabilização com a variação do nível  do  reservatório  antes  de  qualquer  providência;  7.2.13)  ausência  de levantamento  de  campo  sobre  a  tipologia  do  solo  da  região  específica  do empreendimento  com  grau  de  precisão  necessário,  considerando  que  o  próprio estudo  aponta  o  solo  como  potencialmente  frágil,  apresentando  mapa  com  escala pequena (1:10) que autoriza classificação como impreciso para o que se exige de um EIA/RIMA; 7.2.14) ausência de levantamento quantitativo da vegetação a fim de que o volume desta e conseqüentemente de madeira a ser suprimido possa ser estimado, pois só com isso é viável balanço critico da possibilidade ou não de reservatório ser instalado no local previsto; 7.2.15) por se tratar de empreendimento a ser realizado dentro do Bioma de Mata Atlântica, deverá o estudo definir os estágios sucessionais de vegetação e mostrar a ocorrência desses através de mapeamento completo de fauna e flora, inclusive com identificação da ocorrência ou não de espécies que constem da lista das espécies ameaças de extinção; 7.2.16) fundamental que sejam aprofundados estudos para esclarecer e diagnosticar a ?vocação de preservação? do Rio Iratim, a definição dos trechos impactos se constituírem ou não em ?fundo de vale?, a qualidade atual do corpo hídrico, questões relativas à multiplicidade de uso da bacia, o que é decisivo para que seja avaliada de modo critico a possibilidade ou não de instalação do empreendimento e o impacto daí decorrente;  7.2.17) necessidade de manifestação prévia do IPHAN sobre a questão do potencial arqueológico da região impactada, já que as referências nesse sentido contidas no estudo são vagas e imprecisas; 7.2.18) falta  de  estudos  adequados  e  detalhados  sobre  a  questão  da  ictiofauna,  já  que  a informação  apresentada  é  igualmente  insuficiente  e  genérica;  7.2.19)  falta  de submissão do EIA/RIMA ao Comitê da Bacia Hidrográfica; 7.2.20) sejam reformuladas 



e complementados os estudos do EIA/RIMA referentemente ao meio físico, biótico e sócio-econômico, entre outros aspectos. Note-se que o artigo 6º da Resolução CONAMA 01/86 é claro no sentido de exigir que o  estudo  de  impacto  ambiental  desenvolva  diagnóstico  ambiental  ?da  área  de  

influência do projeto? com ?completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas  

interações?,  tudo isso  ?antes da implantação do projeto?,  o que precisa ser feito em momento necessariamente antecedente à realização de audiência pública, já que esta, repita-se,  é  momento decisivo  para  a  efetivação do empreendimento.  A  propósito, conforme EDIS MILARÉ[1], se o  ?objetivo central do Estudo de Impacto Ambiental é  

simples: evitar que um projeto (obra ou atividade), justificável sob o prisma econômico  

ou em relação aos  interesses  imediatos  de  seu  proponente,  se  revele  posteriormente  

nefasto ou catastrófico para o meio ambiente?,  obviamente que somente a suficiência deste estudo é pressuposto para a realização da audiência pública.  Definitivamente, não há como formular dúvidas, muito menos adotar-se postura crítica e propositiva de problemas,  como  prevê  o  artigo  1o da  Resolução  CONAMA  n.  01/86  se  há inconsistência  e  incompletude  do  EIA/RIMA,  instrumento  prévio  de  elaboração obrigatória para exame da questão, o que por si só mostra a evidente correlação entre a necessidade dos dados questionados serem complementados e disponibilizados ao contraditório antes mesmo da realização de audiência pública. Acima de tudo, há de se considerar que a própria Resolução Conjunta SEMA/IAP n. 09/2010, nos seus artigos 3  e  29  corrobora  a  relevância  das  referidas  diligências,  mais  do  que  isso, estabelecendo como dever do empreender ?prestar as informações técnicas? integrais para exame da questão, de ?levantar todas as informações, interferências e restrições? na área do empreendimento e entorno, apresentar os documentos necessários. Mais do que isso, se o próprio artigo 10o da mencionada Resolução Conjunta SEMA/IAP n. 09/2010 exige que o requerimento de licença prévia seja instruído com ?Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA? (artigo 10, ?d?), obviamente que dentro deste aspecto há de se compreender a suficiência ou não deste material, a necessidade ou não de complementos, para que somente após 

http://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php#_ftn1


esta avaliação seja possível avançar para audiência pública, o que também deve ser visto sob a ótica principiológica do paradigma de proteção integral do meio ambiente (artigo 225 da Constituição da República).    
8. NECESSIDADE DE QUE O CENÁRIO DE NÃO EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO E A ALTERNATIVA  DE  GERAÇÃO  DE  ENERGIA  POR  OUTRAS  FONTES  MENOS IMPACTANTES  (ENERGIA  SOLAR  E  EÓLICA)  SEJA  APRESENTADO  DE  MODO COMPLETO  E  DETALHADO.  A  terceira  pretensão  e  causa  de  pedir  do  Ministério Público diz respeito com a  necessidade de que, antes da audiência pública, antes que se avalie o mérito da possibilidade ou não de licença prévia do empreendimento, seja enfrentada a questão da geração alternativa de energia de fonte limpa e genuinamente renovável (energia eólica e solar), contemplando qual o motivo de não se priorizar investimento nesse âmbito, ao que se agrega, ainda, as alternativas tecnológicas e de localização  do projeto,  incluindo  a  hipótese  da  sua  ?não  execução?,  como prevê  o disposto  no  artigo  5o da  Resolução  n.  01/86  do  CONAMA,  o  que  até  o  presente momento não se tem, ainda que tais dados sejam relevantes, tanto para anuência ou não do Município  como,  outrossim,  para que possa  ser deliberado sobre  a licença prévia  pretendida com discernimento e informações contextuais  da questão.   Além disso,  não há dúvida de que o cenário de não implementação do empreendimento deve estar descrito e analisado de forma séria e competente,  o que não se tem no EIA/RIMA apresentado. No contexto, chama-se atenção para o fato de que o Município de Palmas/PR possui parque eólico com possibilidade de ampliação, sendo notório que as autoridades municipais sempre declaram intenção de fortalecimento deste tipo de geração de energia, o que precisa ser considerado no tocante à questão, já que, em último grau, está-se discutindo a suposta necessidade de produção de energia como um  dos  interesses  públicos  em  jogo  ao  lado  da  preservação  e  defesa  do  meio ambiente;  



9.  NECESSIDADE  DE  DISCUSSÃO  E  DELIBERAÇÃO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DO MEIO  AMBIENTE  SOBRE  A  QUESTÃO.  A  quarta  pretensão  e  causa  de  pedir  do Ministério Público diz  respeito ao fato de que antes do agendamento da audiência pública terá de haver instalação, reunião e deliberação fundamentada do  Conselho 

Municipal do Meio Ambiente de Palmas/PR,  órgão deliberativo e controlador do Poder Público que é a autoridade máxima do Município sobre o tema, constituindo conselho  social  e  mecanismo  de  democracia  participativa  que,  mais  do  que  ser consultivo, delibera e vincula o Poder Público a partir de suas deliberações; saliente-se que atualmente, por força de cobrança do Ministério Público, referido órgão está sendo reestruturado, pendendo de exame pela Câmara de Vereadores local projeto de novas Leis Municipais para reger a questão,  o que exige que tenha de ser respeitado tempo suficiente e necessário para sua estruturação e funcionamento em condições de enfrentar com conhecimento e de modo competente a questão;   
10. NECESSIDADE DE QUE A QUESTÃO DO EMPREENDIMENTO SEJA EXAMINADA A PARTIR DA EXISTÊNCIA E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: A quinta preocupação do Ministério Público diz respeito ao fato de que, antes de se cogitar da realização de audiência pública, há de se respeitar e fazer  observar  a  necessidade  de  examinar  a  suficiência  ou  não,  a  necessidade  de complementação e retificação do Plano Municipal de Recursos Hídricos, instrumento fundamental para gestão ou tomada de decisão sobre utilização de corpos hídricos situados no Município para qualquer finalidade, com mais razão ainda para edificação de ?barragem? capaz de causar dano irreversível ao meio ambiente; ora, se o Plano Municipal de Recursos Hídricos constitui exigência legal, fundamental que, diante do fato novo da proposta de instalação de empreendimento, seja a questão enfrentada e examinada  a  partir  da  possibilidade  de  rediscussão  e  complementação  deste planejamento, a partir do qual importantes critérios objetivos poderão ser extraídos para enfrentamento do tema sob a ótica e perspectiva da autonomia e do interesse propriamente local, incluindo-se aí exigências e compensações que, em última análise, 



impactam os limites e as balizas que devem orientar a postura do Município, seja para negativa  de  anuência,  seja  como condições  para  que esta  se  efetive.  Considere-se, neste sentido, ainda, o disposto no artigo 1º, V da Lei 9433/97 (?a bacia hidrográfica é  

a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos...?), bem como a previsão do artigo 5°, III da Resolução CONAMA 01/86: ?Art. 5° - O estudo 

de  impacto  ambiental,  além  de  atender  à  legislação,  em  especial  os  princípios  e  

objetivos  expressos  na  Lei  de  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  obedecerá  as  

seguintes diretrizes  gerais:(...) III- definir os limites da área geográfica a ser direta ou  

indiretamente  afetada  pelos  impactos,  denominada  área  de  influência  do  projeto,  

considerando,  em  todos  os  casos,  a  bacia  hidrográfica  na  qual  se  localiza;  (grifo  

nosso)?. Note-se, aqui, ainda, existência da Lei Estadual n. 12.726/99, da Resolução n. 24/2006  (gestão  integrada  de  bacia  hidrográfica),  bem  como  o  fato  de  que  há reconhecimento  de  que  a  água  consiste  em  recurso  limitado  dotado  de  valor econômico, daí porque há de ser gerido racionalmente de modo planejado de modo a ter em conta a necessidade atual e a demanda das futuras gerações. 
 

  
11.NECESSIDADE  DE  APRESENTAÇÃO  DE  PARÂMETROS  E  COMPROVAÇÃO  DO BENEFÍCIO SÓCIO-ECONÔMICO GERAL  DO  EMPREENDIMENTO  AO MUNICÍPIO  DE PALMAS/PR. A sexta preocupação e causa de pedir do Ministério Público diz respeito ao  fato  de  que,  antes  da  audiência  pública,  deverá  o  IAP  exigir  que  a  empresa apresente  estudo  sócio-econômico  fundamentado  demonstrado  os  ganhos  e vantagens  concretos  que  o  empreendimento  proporcionará  ao  desenvolvimento sustentável do Município de Palmas/PR, inclusive possibilidade ou não de inclusão do Município  como  sócio  com  participação  permanente  na  receita  de  eventual empreendimento, como já solicitado e sinalizado nas reuniões técnicas informativas realizadas;  sem  isso,  Excelência,  obviamente  não  tem  como,  além  da  questão ambiental,  verificar  o  Município  se  a  instalação  do  empreendimento  atende  ao 



interesse público primário municipal, interesse esse local que, a propósito, encontra amparo  normativo  na  exegese  teleológica  do  artigo  163  da  Constituição  Estadual. Relevante ter  em conta dado notório de que o Município  de Palmas/PR apresenta baixíssimos  e  precários  índices  sociais  de  desenvolvimento  humano,  déficit habitacional-fundiário, problemas de saúde pública e educação como políticas básicas,  situação  que  autoriza  a  concluir  que  eventual  uso  de  recurso  natural  estratégico inexoravelmente  há  de  implicar  numa  contrapartida  financeira-econômica proporcional e capaz de trazer solução positiva e substancial para resolução desses problemas,  o  que  também  precisa  ser  levado  em  conta  antes  da  realização  de audiência  pública.  No  contexto  da  situação  e  da  tutela  que  se  pretende  do  Poder Judiciário,  não  há  como  deixar  de  considerar  que  a  água  é  um  recurso  natural estratégico  e  de  preocupação  mundial  sob  diversos  aspectos,  daí  porque  há  de necessidade de ampla e efetiva discussão sobre a instalação de um empreendimento que,  mais  do  que  impacto  e  eventual  inviabilidade  ambiental  (especialmente  para Município que tem geração ?limpa? e efetivamente renovável de energia a partir de parque  eólico  em  relação  ao  qual  se  pretende  ampliação),  poderá  não  trazer compensatórias  soluções socioeconômicas ao Município. Note-se que a questão e a importância da definição de critérios para compensação ou mitigação de impactos negativos ocasionados pela eventual instalação do empreendimento consta expressa da Resolução Conjunta SEMA/IAP n. 09/2010; 
 

12.NECESSIDADE  DE  APRESENTAÇÃO  DE  PARÂMETROS  E  COMPROVAÇÃO  DA SITUAÇÃO ENVOLVIMENTO A COMUNIDADE DIRETAMENTE IMPACTADA EM TODOS OS  ASPECTOS.  A  sétima  preocupação  e  causa  de  pedir  do  Ministério  Público  diz respeito ao fato de que, antes da audiência pública, deverá o IAP exigir que a empresa apresente, de modo claro, qual a sua posição e a sua proposta concreta em termos de projeto  de  reassentamento,  incluindo-se  aí  indicação  precisa  e  clara  dos  critérios objetivos e parâmetros geográficos (dimensões) e indenizatórios a serem adotados em relação às propriedades situada nas imediações do empreendimento, a fim de que 



esta informação possa ensejar debate e discussão prévia e adequada no âmbito da referida coletividade, pois somente aí que a população impactada (e a sociedade de modo geral) estará em condições de se posicionar sobre o tema quando da audiência pública. Note-se que o próprio artigo 18 da Resolução Conjunta SEMA/IAP n. 02/2010 afirma que ?é da responsabilidade do empreendedor a realização e aprovação junto aos  

órgãos competentes, de estudos de estruturação e execução e regularização fundiárias, e  

eventuais assentamentos/reassentamentos de famílias atingidas pelo empreendimento?. Para além disso, o próprio artigo 24 da Resolução SEMA/IAP n. 09/2010 estabelece ser de  ?responsabilidade do empreendedor a realização de estudos de estruturação e  

execução  de  regularização  fundiária,  realocações  e  reassentamentos  de  famílias  

atingidas pelo empreendimento?.  
13.Frise-se  que  a  audiência  pública  que  antecede  o  exame  e  possibilidade  de concessão  de  licença-prévia,  antes  de  ser  uma  simples  etapa,  como  a  empresa empreendedora quer deixar transparecer,  antes de ser apenas um momento entre outros de discussão do empreendimento, constitui momento crucial e decisivo para nortear todo o processo e atos subseqüentes, podendo macular e viciar tudo o que dela  decorrer,  daí  porque  fundamental  que  nesta  fase  todos  os  aspectos  fáticos  e técnicos,  seja do ponto de vista ambiental,  seja do ponto de vista sócio-econômico, sejam  apresentados;  as  preocupações  de  operação  e  de  instalação  são  de  outra natureza e versam sobre os atos relativos a essas fases, não sobre questões relativas ao  diagnóstico,  ao  estudo  de  impacto  de  ambiental  e  ao  projeto  para  o empreendimento como um todo,  aspectos  que precisam estar  observados desde a licença-prévia. Note-se que é na licença-prévia que o Município dirá se concorda ou não com o empreendimento, após o que não há previsão de realização de EIA/RIMA, mas sim de plano subsidiário que parte do pressuposto de que o estudo inicial já está completo,  daí porque não pode o Juízo entender que complementos técnicos serão apresentados posteriormente, pois não há que se falar em outro EIA/RIMA a ser feito 



depois da licença-prévia, o que mostra a irreversibilidade de um dos problemas que se pretende resolver a partir da presente demanda. 
14. Demonstrando a existência de total amparo à pretensão ora deduzida, há de se reconhecer valor ao disposto no artigo 225 da Constituição da República, bem como a legitimidade constitucional do Ministério Público defender o regime democrático e o próprio meio ambiente em nome da coletividade. Mais do que isso, para que se possa efetivamente  ?abrir discussões com os interessados presentes?  em audiência pública,  como prevê o artigo 3o da Resolução n.  09/87 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio  Ambiente),  é  fundamental  que  todos  os  aspectos  fatos  e  técnicos  acima relacionados tenham sido rigorosamente observados, o que implica na necessidade de respeito ao comando normativo negativo que se quer impor, determinante de que o IAP como órgão licenciador não faça e não promova audiência pública sem atenção a determinados pressupostos, os quais já foram indicados de modo claro e detalhado. 
15. A despeito da insuficiente tutela qualitativa do Poder Judiciário de modo geral na defesa do meio ambiente, acredita o Ministério Público na consciência deste Juízo para o fato de que, acima de tudo, está a discussão e necessidade de preservação e validade do regime democrático em um de seus mais importantes espaços (audiência pública), bem  como  a  defesa  do  meio  ambiente  do  Município  de  Palmas/PR,  nunca  sendo demais lembrar a dicção do artigo 225 da Constituição da República e do artigo 2o da Lei 6.938/81, os quais tratam, respectivamente, da defesa do meio ambiente e seus princípios,  bem  como  dos  parâmetros  componentes  da  Política  Nacional  do  Meio Ambiente,  dentre  os  quais  consta  o  uso  racional  da  água  como  recurso  natural, controle e zoneamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras e proteção de áreas ameaçadas de degradação: 
"Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente  ecologicamente equilibrado, bem de uso  

comum do povo e essencial à 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 (...)  

§  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.?

?Artigo  2º-  A  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  tem  por  objetivo  a  preservação,  

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no  

País,  condições  ao  desenvolvimento  sócio-econômico,  aos  interesses  da  segurança  

nacional e a proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

 (...)II -  racionalização do uso do solo, do subsolo, da água  e do  ar;(...)V- controle e  

zoneamento  das  atividades  potencial  ou   efetivamente  poluidoras;(...)  IX-  proteção  de 

áreas ameaçadas de degradação.?. 

 

16.As  discussões  com  os  interessados  sobre  a  temática  complexa  objeto  do empreendimento pressupõe uma série de fatores, não só a preparação dos órgãos com atuação  no  Município  para  a  realização  da  audiência  pública,  a  qual  precisa  ser realizada no ?tempo? adequado, independentemente da pressa do empreendedor ou mesmo  do  órgão  ambiental,  somente  quando  houver  consistência  e  completude suficiente dos estudos técnicos necessários e imprescindíveis para válida consulta e esclarecimento da sociedade sobre o interesse  a respeito  do empreendimento,  em último grau, o objeto final e verdadeiro de uma audiência pública.  Por esses motivos que o respeito ao consenso e convergência de entendimento sobre o cronograma de audiência pública é necessário, da mesma forma a observância dos demais aspectos mencionados;  
17.O que precisa ficar muito claro na presente pretensão é que a audiência pública é um momento determinante para que se abra ou se feche a possibilidade de instalação de  um  determinado  empreendimento  que  tem impacto  irreversível  e  imodificável sobre o meio ambiente. Independentemente do que venha a ocorrer, é preciso que haja ambiente democrático e atendimento de pressupostos técnicos e de informação 



para que seja viável  a realização da audiência pública como etapa que antecede o exame de mérito do pedido de licença prévia. Não por acaso o artigo 5o da Resolução n. 09/87 é explícito em dizer que a documentação da audiência pública, a ata e seus anexos, servirão de ?base?, juntamente com o Relatório de Impacto Ambiental, para análise e parecer final do licenciador quando a aprovação do projeto.   Por aí já se vê, também, a imprescindibilidade de que este RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) esteja completo, não superficial, parcial e inconsistente como ocorre até o presente momento.  Ou  são  exigidos  os  complementos  e  os  aprimoramentos  necessários  ao empreendimento  na  fase  que  antecedente  a  licença  prévia,  incluindo-se  aí  novo EIA/RIMA com objeto  mais  amplo  e  diverso  do  apresentado,  ou  não  haverá  mais momento para que isso seja feito e, neste caso, terá o Ministério Público feito a sua parte dentro do sistema de Justiça, cabendo a responsabilidade e ônus pelo prejuízo de um empreendimento com capacidade de exploração por até 50 (cinqüenta) anos ao próprio Poder Judiciário.  
18.Basta uma simples interpretação sistemática e ao mesmo tempo tópica da questão para  se  perceber  que  o  Ministério  Público  tem  legitimidade  e  credibilidade  para deduzir este tipo de pretensão. Ora, se cabe ao Ministério Público uma solicitação de nova audiência pública, sem a qual o processo de licenciamento não será válido, com muito mais razão e propriedade há de se considerar e respeitar posicionamento do Ministério Público que busca emitir comando de não-fazer justamente para impedir que audiência pública seja realizada sem  a observância de pressupostos e condições adequadas para o atingimento da sua finalidade, o que repercute negativamente para todos  os  interessados  neste  processo.   Aliás,   não  pudesse  o  Ministério  Público apontar inconsistências e insubsistências ao EIA/RIMA antes da reunião de audiência pública,  condicionando  a  realização  desta  ao  atendimento  dos  complementos imprescindíveis  e  não  teria  sentido  algum  na  previsão  de  disponibilidade  deste documento para consulta com prazo mínimo de antecedência,uma vez que a abertura 



ao contraditório tem justamente o sentido de possibilitar pedidos de complementação dos estudos realizados, necessidade do presente caso concreto. 
19. Ademais, em matéria ambiental, para que se respeite a regra de inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, da Lei 8.078/80 c/c artigo 23 da Lei 7.347/75), cuja aplicação desde já se requer, entende o Ministério Público que a pluralidade dos argumentos expostos  é  suficiente  para  emprestar  verossimilhança  e  credibilidade  ao  que  se pretende,cabendo  ao  órgão  licenciador  requerido,  caso  discorde  da imprescindibilidade ou da prejudicialidade do que se indica como fundamento para que paire obrigação de não se fazer audiência pública até que os aspectos restem esclarecidos, assumir o ônus probatório de indicar e demonstrar de modo seguro e cabal, sem o mínimo risco ambiental, que os aspectos pretendidos são impertinentes ou irrelevantes, tudo para ulterior e final consideração do Juízo.  
20.Importante salientar que a pretensão ora deduzida pelo Ministério Público tem como escopo final preservar e assegurar condições não só formais como materiais de validade  ao  instrumento  da  audiência  pública  como  espaço  de  democracia participativa que, para cumprir com o seu efeito, somente poderá ser realizada após o atendimento de determinadas condições prejudiciais e imprescindíveis. 
21. Importante  salientar  que  eventuais  argumentações  futuras  amparadas  numa inexiste  e  absoluta  separação  de  poderes  (quando  cabe  ao  Judiciário  defender  a constituição),  na  discricionariedade  administrativa  (quando  esta  se  dá  a  partir  da imposição  de  limites  a  serem  construídos  de  modo  limitado  pelo  princípio  da legalidade  e  pelo  interesse  em jogo),  precisam ceder  espaço  ao  interesse  público primário  relacionado não só a defesa  do meio ambiente  como direito difuso,  mas, sobretudo,  ao  reconhecimento  do  Ministério  Público  como  defensor  do  regime democrático,  à  preservação  da  audiência  pública  como  ato complexo que  precisa preencher determinados requisitos para que permita discussão válida sobre tema de 



natureza do presente. Frise-se que não se está, nesta demanda, discutindo mérito de questão relacionada à concessão ou não da licença-prévia pelo órgão empreender, mas sim se exigindo que a audiência pública como fator condicionante e, mais do que isso,  de  certa  forma  determinante  do  processo  escalonado  de  licenciamento ambiental,  seja  realizada  com respeito  ao  devido  processo  legal  substancial,  em ?momento?  adequado a  partir  de cronograma de participação coletiva,  em formato compatível para preenchimento de determinados requisitos e pressupostos para que esta  possa  ser  reconhecida  como  efetivamente  válida  para  cumprir  formal  e materialmente com a sua razão de ser.  
22.Repita-se:  audiência  pública  é  acontecimento  único  crucial  e  decisivo  para determinar o resultado e os limites da licença prévia do empreendimento, consistindo na oportunidade para que todas as instituições pessoas jurídicas de direito público e órgãos envolvidos, incluindo Prefeitura Municipal,  Câmara de Vereadores, Conselho Municipal do Meio Ambiente,  terceiro setor relacionado ou não ao meio ambiente, comunidade  diretamente  impactada  e  sociedade  civil  de  modo  geral,   possam manifestar preocupações, dúvidas e problemas relacionados à questão, o que somente se obtém com a completude dos estudos hoje inexistente e com tempo adequado para que  o  tema  seja  compreendido,  assimilado  e  discutido  em  todo  o  seu  alcance  e complexidade. Muito diferente do que reunião técnica informativa e outros contatos já realizados  (muito  dos  quais  de  caráter  extraoficial  e  sem  convite  e  prévia possibilidade de participação do Ministério  Público),  as  quais  ainda se mostraram insuficientes para compreensão do empreendimento, a audiência pública representa o fechamento  de  um  processo  de  consulta  e  possibilidade  de  participação  popular quanto a viabilidade ou não do empreendimento, quanto a possibilidade ou não de sua instalação, inclusive no que diz respeito à posição do Município, que deverá ratificar ou não anuência supostamente apresentada, segundo consta, de modo automático e sem nenhum tipo de cautela ou de estudo preliminar.  



23.Ainda que exista uma política da União interessada na produção de energia para o desenvolvimento do país (e nesse sentido é importante salientar que, para a outorga em trâmite na ANEEL, para acompanhar o aspecto do recurso no plano dos interesses da  União,  já  tramita  expediente  investigatório  no  âmbito  da  Procuradoria  da República de Pato Branco/PR, o que consolida uma atuação adequada ao princípio da unidade que o Ministério Público busca respeitar como instituição), evidente que este tipo de intenção não ?cortar caminhos? de aspectos relacionados à defesa do interesse do meio ambiente, sob pena de inviabilizar, aí sim, de vez, o próprio empreendimento ou simplesmente  facilitar  que se instaure litígio  precoce sobre  tema que pode ser discutido  e  debatido  dentro  dos  parâmetros  normais  e,  inclusive,  no  plano administrativo.  
24.Por mais que o Estado do Paraná tenha, por 08 (oito) anos, estabelecido critérios rígidos e diferenciados para exame das licenças relacionadas aos empreendimentos das  PCHS  (pequenas  centrais  hidrelétricas),  modificando  atos  normativos (resoluções) e alterando exigências e condicionantes, tendo chegado a deixar de dar andamento sobre pedidos formulados sobre o tema, certamente que não é a troca de Governo  e  o  interesse  puramente  econômico  financeiro  do  empreendedor  que viabilizará que, agora, para compensar período de atraso,  haja aceleração indevida no procedimento de modo a malferir  princípios constitucionais  e legais.  Ao contrário, sempre há de prevalecer o interesse público ambiental,  merecendo consideração o fato  de  que  a  avaliação  de  impactos  ambientais  e  o  licenciamento  de  atividade efetivamente  poluidora  constituem  instrumentos  da  Política  Nacional  do  Meio Ambiente  (artigo  9o da  Lei  6.938/81),  não  se  olvidando  que  mesmo  a  ordem econômica  (e  com mais  razão  ainda  a  ordem  jurídica)  deve  assegurar  respeito  à defesa  do  meio  ambiente,  ?inclusive  mediante  tratamento  diferenciado  conforme impacto ambiental?, na forma do artigo 170, VI, da Constituição da República. 



25. Por mais que a questão seja de conhecimento notório, importante lembrar que qualquer empreendimento hidrelétrico (sejam eles usinas propriamente ditas, sejam elas pequenas centrais hidrelétricas, já que a distinção é puramente formal para fim de  capacidade  de  energia  de  geração  de  energia  ?  até  30  MW  considerando-se qualquer  empreendimento uma PCH),  independente  da sua natureza ou categoria, gera efetivo e grave impacto ambiental estabelecido sobre pontos comuns, consistente nos reservatórios, na construção de ?barragens?, dentre outras questões, os quais são extremamente  impactantes  e  nocivos  ao  meio  ambiente,  para  o  que,  a  título  de ilustração,  cita-se  posição  do  engenheiro  paranaense  CHARLES  MUELLER:  ?As 

transformações abruptas de um ecossistema fluvial (...) gera intensos desequilíbrios na 

estrutura físico-química, e funcionalidade biológica do rio represado, impondo grandes  

ajustes  na sucessão das  comunidades  bióticas.  O  reequilíbrio  hidrobiótico  ocorre  em 

ciclos  com  variações  sazonais,  dentro  dos  princípios  da  sucessão  ecológica.  A  

abundância inicial de nutriente oferece meios para a explosão da proliferação das algas,  

que  interferem  na  disponibilidade  de  oxigênio  dissolvido,  que  afeta,  outra  vez,  a  

população das algas, diminuindo-a. A freqüência dos ciclos diminui, assim como no seu  

pico.  (?)A  origem  dos  impactos  sobre  o  meio  aquático  está  na  transformação  de  

ambientes lóticos  em lênticos. Isso produz dois grandes efeitos na área represada e a  

montante desta: alterações físicas e químicas das águas introduzidas no reservatório  

procedentes  dos  rios  contribuintes  que,  com  a  diminuição  de  sua  velocidade  pela  

cinética  do  reservatório,  assumem  novas  características:  perdas  dos  materiais  

hidrotransportados  pela  decantação,  variação  térmica  ao  longo  do  perfil  e  várias  

mudanças de sua composição química, inclusive resultantes de reações com elementos  

dissolvidos.As  represas  constituem-se  em  obstáculos  que  diminuem  o  espaço  da  

migração reprodutiva e mais, amortecendo os picos das cheias dos rios, reduzem tanto a  

ativação reofílica  como os alagamentos  ciclos  das lagoas marginais.  As  espécies  de  

piracema de  jusante  das  represas  chegam  até  as  usinas  e  acabam queimando  suas  

gorduras e reproduzindo-se próximo aos canais de fuga. Já os peixes de piracema que  

vivem  a  montante  da  barragem  terão  de  percorrer  os  rios  tributários  para  a  sua  



reprodução,  descendo  os  óvulos  até  as  águas  calmas  dos  reservatórios,  que  então  

abrigarão as formas juvenis daqueles peixes. Esse fenômeno vem sendo constatado por  

várias empresas, como a Cesp, como as piavas (Schizodon Borelli) a piapara ( leporinus  

elongatus), o dourado e o curimbatá. A migração reprodutiva aos rios de montante foi  

estudada em Itaipu, comprovando, pela marcação dos peixes, a participação dos rios  

contribuintes e até de lagoas marginais a montante do reservatório, no ciclo vital de  

várias  das  espécies  mais  pescadas:  armado  (Pterodoras  granuladas),  cascudo-preto  

(Rhinelepis  áspera) e curimbatá.? (Arnaldo Carlos Muller, Hidrelétricas - Ambiente 

e Desenvolvimento, Ed. Macron Books, 1995, pg. 131);

 

26. Bem sopesando todos os fatos e argumentos deduzidos, fundamental que o Juízo não perca de vista a compreensão de que a LICENÇA PRÉVIA (LP), da qual a audiência pública  constitui  na  principal  ferramenta  de  subsídio,  aprova  ou  desaprova  a  ?localização?, a ?concepção? e a ?viabilidade ambiental? ou não do empreendimento, estabelecendo  ?requisitos  básicos  e  condicionantes  nas  próximas  fases  de  sua implementação?,  conforme  artigo  8o,  I,  da  Resolução  n.  237/97  do  CONAMA,  daí porque o atendimento de todos os aspectos ora mencionados é decisivo pressuposto para que se cogite da realização de audiência pública, independentemente do mérito favorável  ou  desfavorável  que  se  posteriormente  possa  ser  formado  quanto  a viabilidade ou não do empreendimento. No processo de licenciamento ambiental há um  inevitável  encadeamento  e  uma  evidente  correlação  entre  as  etapas  de licenciamento  ambiental,  de  modo  que  eventuais  vícios  ou  deficiências  nos  atos preparatórios indispensáveis à audiência prévia acabam por macular todas as etapas subseqüentes.      
ANTE O EXPOSTO, requer o Ministério Público: 



10.1) Seja a presente ação civil  pública recebida e processada de modo conexo aos 
Autos  de  Medida  Cautelar  Inominada  com  pedido  de  tutela  de  urgência  n.  

2011.8.16.0123  (número  de  ordem  329/2011),  por  ora  dispensada  tutela  de urgência em virtude de ainda viger, no plano temporal, decisão determinando prazo mínimo para realização de audiência pública nos autos de medida cautelar inominada proposta, nada impedindo que no curso do processo outras pretensões envolvendo tutela de urgência possam ser deduzidas dependendo da evolução dos acontecimento e das necessidades relacionadas ao plano da vida e da realidade;  10.2) seja promovida citação do órgão ambiental requerido para que este, querendo, responda a presente demanda;  10.3) sejam produzidos todos os meios de prova em direito admitidos ao Ministério Público,  notadamente  depoimento  pessoal,  prova  testemunhal,  prova  pericial, inspeção  judicial,  sem prejuízo  da  aplicação  do  princípio  de  inversão  do  ônus  da prova, o que desde já se requer seja observado pela natureza da causa, na forma do artigo  6o,  VIII,  da  Lei  8.078/90,  c/c  artigo  21  da  Lei  7.347/85,  residindo  a verossimilhança da alegação no princípio ambiental da precaução e no exame global dos riscos e aspectos problemáticos realizados;  10.4)  seja  emitido  comando  judicial  condenatório-mandamental consistente  na determinação  do  órgão  ambiental  requerido  NÃO-FAZER audiência  pública (abrangendo-se  aqui  todas  as  suas  etapas  de  preparação,  convocação  e  efetiva realização) até que seja  a comprovado e observado o cumprimento integral de 

cada  um  dos  06  (seis)  aspectos  integrantes  da  causa  de  pedir  da  presente 

demanda (itens 6 a 12), no caso:   10.4.1)  existência de consenso/convergência  de entendimento sobre agendamento, planejamento  e  organização  de  audiência  pública  a  partir  de  construção  coletiva 



envolvendo  necessariamente  a  participação  do  Ministério  Público,  da  Câmara  de Vereadores, do Município de Palmas/PR e do Conselho Municipal do Meio Ambiente, incluindo-se  aí  elaboração  de  cronograma  e  todas  as  etapas  de  sua  preparação  e realização no que diz respeito a todos os aspectos;  10.4.2) apresentação de complementação técnica imprescindível para a realização da audiência pública, no caso: 10.4.1) novo estudo de EIA/RIMA contemplando exame global  e  conjunto  dos  06  (seis)  empreendimentos  previstos  para  o  Rio  Iratim, conforme item 7.1 da presente inicial; 10.4.2) observância e enfrentamento adequado em sede de EIA/RIMA de todas as questões direta e indiretamente relacionadas aos questionamentos mencionados no item 7.2 da inicial; 10.4.2) observância de outras questões que surjam como fatos novos ou como desdobramento dos questionamentos anteriores.  10.4.3) apresentação de informações e demonstração fundamentada   de que tanto o cenário  de  não  execução  do  empreendimento  como  a  questão  envolvendo  as alternativas  de  geração  de  energia  por  fontes  menos  impactantes  (solar  e  eólica) foram avaliadas e consideradas de modo prévio à apresentação do projeto, respeitada a concordância ou não dos atores envolvidos quanto ao cumprimento de tal condição;  10.4.4) necessidade de prévia discussão e deliberação sobre A proposta de instalação de PCH (Pequena Central Hidrelétrica) neste Município a partir do órgão máximo na questão  no  âmbito  municipal,  no  caso,  Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  de Palmas/PR;       10.4.5) necessidade de apresentação de revisão complementar do Plano Municipal de Recursos Hídricos capaz de prever e contemplar critérios sobre a utilização de corpos hídricos municipais para fim de qualquer empreendimento;  



10.4.6)  necessidade  de  apresentação  de  parâmetros  e  comprovação  do  benefício sócio-econômico do empreendimento ao desenvolvimento sustentável do Município de Palmas/PR na resolução de seus principais problemas, incluindo-se aí proposta de participação  permanente  do  Município  nos  rendimentos  de  eventual empreendimento, observado contraditório para manifestação a respeito do Município de Palmas, da Câmara de Vereadores, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do Ministério Público e da própria sociedade;   10.4.7)  apresentação  de  parâmetros  claros  e  definidos  para  compensação, reassentamento  e  indenização  das  pessoas  diretamente  impactada  com  o procedimento  em  todos  os  aspectos,  incluindo-se  aí  questões  relativas  ao procedimento de desapropriação e todos os eventuais aspectos daí decorrentes;  
10.5)  seja  intimado  o  Município  de  Palmas/PR  para  que  este  manifeste  eventual interesse no acompanhamento do feito. Dá-se à causa o valor simbólico de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para fim meramente formalmente de cumprimento do disposto no artigo 282, V, c/c 258 do CPC, tendo em vista tratar-se de pretensão envolvendo discussão de espaço democrático (audiência pública) e defesa de recurso natural do meio ambiente (rio) de valor inestimável.               Palmas, 23 de maio de 2011 (segunda-feira).  MÁRCIO SOARES BERCLAZ

PROMOTOR DE JUSTIÇA  
 
 

[1]            Direito do Ambiente,  Ed. RT, São Paulo, 2000, p 281.
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