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Contexto 
 
Os recursos hídricos são recursos ambientais transfronteiriços, que fazem parte de um 
sistema natural, que funciona de forma interdependente, dotado de características 
sensíveis e sujeito a um delicado equilíbrio ecológico, fundamental para a manutenção da 
vida. Assim, o Ministério Público deve considerar essas características para traçar, 
institucionalmente, as melhores estratégias para a sua proteção. 

Nesse cenário, para que possamos atingir resultados mais eficientes na esfera da defesa dos 
recursos hídricos o Ministério Público, como instituição regida pelos princípios da unidade e 
indivisibilidade, segundo preceitua o § 1º do artigo 127 da Constituição Federal, deve agir de forma 
integrada e em harmonia com os recursos ambientais que se quer proteger. 

A presente ação, desencadeada pela Comissão do Meio Ambiente, em parceria com a Comissão 
de Planejamento Estratégico, visa à integração do Ministério Público brasileiro para a proteção dos 
recursos hídricos, a disseminação de boas práticas e a concepção coletiva de uma minuta de 
recomendação para a criação de grupos de trabalho por bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas ou corpos hídricos, facilitando a atuação localizada e aprimorando a cooperação entre 
os membros do Ministério Público. 

 

A Ação Nacional em Defesa dos Recursos Hídricos 
 
A Ação Nacional é instrumento da Resolução CNMP nº 147/2016, que se desenvolve a 
partir de iniciativa das Comissões Temáticas do Conselho Nacional do Ministério Público, 
sob a coordenação da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE). 

Destina-se, por meio de adesão voluntária dos ramos e das unidades, a contribuir na 
elaboração e consecução de projetos e iniciativas que permitam o atingimento dos objetivos 
estratégicos traçados no Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-
MP). 

A Ação Nacional em defesa dos Recursos Hídricos decorre dos objetivos estratégicos 
traçados no Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público de “zelar pela defesa 
e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável” 

 

O Evento 
 
A Ação Nacional em defesa dos Recursos Hídricos acontece nas tardes dos dias 19 e 20 
de fevereiro de 2018, na Escola Superior do Ministério Público da União. Na manhã do dia 
20 no Auditório JK da Procuradoria-Geral da República como parte da programação de 
comemoração dos 30 anos da promulgação da Constituição de 1988. 
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Os palestrantes 
 
Palestra: “A Crise Hídrica” 
OSCAR DE MORAES CORDEIRO NETTO 
Professor Doutor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de 
Brasília (UnB) 
 
Palestra: "Atlas Esgotos: Despoluição das Bacias Hidrográficas" 
SÉRGIO RODRIGUES AYRIMORAES SOARES 
Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
 
Palestra: "Programa Produtor de Água" 
DEVANIR GARCIA DOS SANTOS 
Coordenador de Implementação de Projetos Indutores 
Superintendência de Implementação de Programas e Projetos 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
 

Os Cases 
 
Cases do MP: “SOS Rios” 
LUCIANO FURTADO LOUBET 
Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 
 
Cases do MP: “Meia Ponte Vivo” 
DELSON LEONE JÚNIOR 
Promotor de Justiça do Estado de Goiás 
 

Mensagem final 
 
“O Planejamento só é realmente importante quanto visa um crescimento que possa se 
traduzir em melhor qualidade de vida coletiva, em transformação social e retorno para a 
sociedade e só é legítimo quando procura incorporar todos os envolvidos no processo de 
planejar”. 
 
 
Nota: 

1) A programação da Ação Nacional será aberta a todos os interessados, apenas as 
oficinas da trabalho e a plenária serão privativas para os membros do MP. A 
coordenação é da CMA e da CPE. 

2) A programação do Colóquio “Água, Vida e Direito Humanos” será fechada, é 
privativa para membros do MP e convidados especiais. A coordenação é da PGR 
e da Presidência do CNMP. 

 



em defesa dos recursos hídricos

20 de fevereiro | tarde
Local: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU)

20 de fevereiro | manhã
Local: auditório jk - procuradoria-geral da república (pgr)

Colóquio “Água, Vida e Direitos humanos”



programação

EM DEFESA DOs recursos hídricos

a ação nacional

a comissão de planejamento 
estratégico (CPE)

A COMISSÃO do meio ambiente 

19 de fevereiro |  tarde
Local: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU)
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PROGRAMAÇÃO 
INSCRIÇÕES: cpe@cnmp.mp.br 

 

 

19.2.2018 - Tarde 

 
Local: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU) 

SGAS AV. L2 SUL, QD. 604 L 23 | CEP: 70200-640 
 

13h30 Credenciamento 

14h Acolhimento e boas-vindas do Presidente da Comissão do Meio Ambiente 
(CMA), Conselheiro LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 

14h15 Apresentação do Projeto Ação Nacional: MultiPlicando a Estratégia com o 
Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), Conselheiro 
SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

14h30 Palestra: “A Crise Hídrica” 
OSCAR DE MORAES CORDEIRO NETTO 
Professor Doutor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Universidade de Brasília (UnB) 

15h20 Painel de perguntas 

15h35 Palestra: "Atlas Esgotos: Despoluição das Bacias Hidrográficas" 
SÉRGIO RODRIGUES AYRIMORAES SOARES 
Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos 
Agência Nacional de Águas (ANA) 

16h25 Painel de perguntas 

16h40 Intervalo 

17h Palestra: "Programa Produtor de Água" 
DEVANIR GARCIA DOS SANTOS 
Coordenador de Implementação de Projetos Indutores 
Superintendência de Implementação de Programas e Projetos 
Agência Nacional de Águas (ANA) 

17h50 Painel de perguntas 

18h05 Conclusão das atividades do primeiro dia 
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20.2.2018 - Manhã 

 
Local: PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - AUDITÓRIO JK 

SAF SUL QUADRA 4 CONJUNTO C | CEP 70050-900 
 

Colóquio “Água, Vida e Direitos Humanos” 

9h PAINEL I -DIÁLOGOS COM SEBASTIÃO SALGADO 
                        - AMAZÔNIA – 
 

Abertura: 
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Procuradora-Geral da República 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
 

Depoimento: 
SEBASTIÃO RIBEIRO SALGADO 
Fotógrafo, Ambientalista, Diretor e Cofundador do Instituto Terra 
 

Projeção de imagem 
 

Comentários: 
LÉLIA DELUIZ WANICK SALGADO 
Diretora e Cofundadora do Instituto Terra 
 

IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA 
Copresidente do Painel de Recursos Naturais da Organização das Nações 
Unidas 
Ex-Ministra do Meio Ambiente 

10h PAINEL II -DIÁLOGOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO 
NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
 

TARCILA SANTOS BRITTO GOMES 
Membro Auxiliar da Comissão do Meio Ambiente do CNMP 
Promotora de Justiça do Estado de Goiás 
 

LUCIANO MARIZ MAIA: Presidente da Mesa 
Vice-Procurador-Geral da República 

11h DEBATES: Diálogos entre todas e todos 

12h Intervalo para almoço 
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13h30 Cases do MP: “SOS Rios” 
LUCIANO FURTADO LOUBET 
Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 

14h20 Cases do MP: “Meia Ponte Vivo” 
DELSON LEONE JÚNIOR 
Promotor de Justiça do Estado de Goiás 

15h10 Painel de perguntas 

15h30 Apresentação da Metodologia do Projeto Ação Nacional: MultiPlicando a 
Estratégia com o Assessor de Planejamento da Comissão de Planejamento 
Estratégico, ROGÉRIO CARNEIRO PAES 

15h45 Oficina de Trabalho: A Integração Nacional do Ministério Público na Tutela 
dos Recursos Hídricos 

16h30 Intervalo 

16h45 Oficina de Trabalho (Continuação): A Integração Nacional do Ministério 
Público na Tutela dos Recursos Hídricos 

17h30 Plenária para Consolidação do Projeto e Assinatura do Acordo de 
Resultados 

18h05 Encerramento do Evento 
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Excelentíssima Doutora RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 

No uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso I, do Regimento 

Interno deste Conselho Nacional1, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, 

Proposta de Recomendação, com vistas a fomentar os Ministérios Públicos da União 

e dos Estados a criarem grupos de atuação integrada na defesa de recursos hídricos, 

constituídos de acordo com a abrangência territorial das bacias hidrográficas, sub-bacias 

ou corpos hídricos identificados como vulneráveis e/ou prioritários para o abastecimento 

e equilíbrio hídrico das regiões onde se situam. 

 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva, a justificativa e o texto sugerido 

por este Conselheiro, nos termos do artigo 148 do RICNMP. 

 

Brasília/DF, de 2018. 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 

Conselheiro Nacional 

Presidente da Comissão do Meio Ambiente 

 
1 Art. 147. Qualquer membro ou Comissão poderá apresentar Proposta de: I – Resolução; 
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RECOMENDAÇÃO CNMP n° …. , de …. de  ….. de 2018.  

 

Dispõe sobre a necessidade de integração da atuação do 

Ministério Público para a proteção dos recursos hídricos.  

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de 

suas atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e com fundamento nos artigos 147 e seguintes do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público - RICNMP, nos autos 

da Proposição n°___ , julgada na ... Sessão Extraordinária, realizada em 2018; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil 

estabelece, em seus artigos 127 e 129, que o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo 

funções institucionais do Ministério Público promover a proteção do patrimônio público 

e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

 

CONSIDERANDO que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, 

ou seja, trata-se de um direito difuso, por excelência, a ser garantido para as presentes e 

futuras gerações, caracterizando-se como verdadeiro patrimônio público, nos termos da 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente; 

 

CONSIDERANDO que é fundamental a adoção de medidas positivas pelo 

Poder Público no sentido de promover a defesa, a preservação e a restauração dos bens 
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ambientais, com o intuito de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos 

termos do artigo 225 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que o acesso à água potável e ao saneamento básico é 

um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com 

dignidade e reconhecido pela ONU como “condição para o gozo pleno da vida e dos 

demais direitos humanos” (Resolução 64/A/RES/64/292, de 28.07.2010); 

 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente, traz entre os 

seus princípios, a manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 

como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em 

vista o uso coletivo; a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; o 

planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

 

CONSIDERANDO que a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece 

como premissas o fato da água ser um bem de domínio público e um recurso natural 

limitado, dotado de valor econômico, identificando a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 

CONSIDERANDO que a integração da gestão dos recursos hídricos é 

fundamental para a sua proteção e que constitui diretrizes gerais de ação para 

implementação da política Nacional de Recursos Hídricos a integração da gestão dos 

recursos hídricos com a gestão ambiental; a adequação da gestão de recursos hídricos 

às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das 

diversas regiões do País; a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos 



 

 
 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
COMISSÃO TEMPORÁRIA DE APERFEIÇOAMENTO E FOMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NA ÁREA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS AMBIENTAIS 
 

 
4 

setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; a articulação da 

gestão de recursos hídricos com a do uso do solos, entre outras; 

 

CONSIDERANDO que a água ocupa aproximadamente 70% da superfície 

do nosso planeta. Mas 97,5% da água do planeta é salgada. Da parcela de água doce, 

68,9% encontra-se nas geleiras, calotas polares ou em regiões montanhosas, 29,9% em 

águas subterrâneas, 0,9% compõe a umidade do solo e dos pântanos e apenas 0,3% 

constitui a porção superficial de água doce presente em rios e lagos; 

 

CONSIDERANDO que o direito fundamental de acesso à água de qualidade, 

previsto na Lei 9.433/97, em seu artigo 2º, estabelece entre os objetivos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

 

CONSIDERANDO que para atingir esse objetivo, é preciso buscar a 

utilização racional e a gestão integrada e participativa dos recursos hídricos, a prevenção 

e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais; 

 

CONSIDERANDO que o Meio Ambiente é um sistema natural, que funciona 

de forma interdependente, dotado de características sensíveis e sujeito a um delicado 

equilíbrio ecológico, fundamental para a manutenção da vida, devendo, o Ministério 

Público, considerar essas características para traçar, institucionalmente, as melhores 

estratégias de atuação para a sua maior proteção; 

 

CONSIDERANDO que em conformidade com esses valores e conceitos, a 

Comissão Temporária do Meio Ambiente, criada pela Resolução CNMP 145/16, tem 
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como objetivo principal fomentar a atuação dos Órgãos do Ministério Público brasileiro 

na proteção do Meio Ambiente, de modo a facilitar a integração e o desenvolvimento da 

instituição; 

 

CONSIDERANDO que para atingir resultados mais eficientes na esfera da 

defesa ambiental o Ministério Público, como instituição regida pelos princípios da 

unidade e da indivisibilidade, segundo preceitua o § 1º do artigo 127 da Constituição 

Federal, deve agir de forma integrada e em harmonia com técnicas e métodos difundidos 

entre todas as unidades da federação e que garantam a maior proteção dos recursos 

ambientais; 

 

CONSIDERANDO que o acesso e a preservação dos recursos hídricos são 

direitos fundamentais, essenciais à manutenção da vida humana intergeracional e de 

todo o equilíbrio social e ambiental, e ainda que a água doce, subterrânea ou superficial, 

é um recurso ambiental limitado e finito que deve ser necessariamente priorizado e 

preservado; 

 

CONSIDERANDO que é de suma importância a integração da atuação do 

Ministério Público brasileiro no sentido de proteger o direito fundamental de acesso do 

cidadão à necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade 

adequados aos respectivos usos. 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

Da Criação e Finalidade 
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Art. 1.º Os Ministérios Públicos da União e dos Estados poderão criar grupos de atuação 

integrada na defesa dos recursos hídricos, constituídos, preferencialmente, de acordo 

com a abrangência territorial das bacias hidrográficas, sub-bacias ou corpos hídricos 

identificados como vulneráveis e/ou prioritários para o abastecimento e equilíbrio 

hídrico das regiões onde se situam. 

§ 1º - Os grupos de atuação integrada serão compostos pelos órgãos de execução dos 

Ministérios Públicos com competência para a defesa dos recursos hídricos no espaço 

territorial da bacia hidrográfica, sub-bacia ou corpo hídrico. 

§ 2º - Os Centros de Apoio Operacional ao Meio Ambiente ou órgão ambiental 

equivalente, em cada Ministério Público, indicarão as bacias, sub-bacias hidrográficas 

ou corpos hídricos mais vulneráveis e/ou prioritários para o abastecimento e equilíbrio 

hídrico da região, e para a defesa do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado como 

um todo.  

§ 3º - Os Grupos de Atuação Integrada terão o objetivo precípuo de adotar medidas 

judiciais e extrajudiciais para a proteção das bacias hidrográficas, sub-bacias ou corpos 

hídricos determinados pelas unidades ambientais indicadas na forma do §2º. 

       

CAPÍTULO II 

Da Estrutura e Composição  

Art. 2.º Os grupos de atuação integrada serão compostos pela seguinte estrutura: 

I – membros dos Ministérios Públicos dos Estados e da União que já possuam 

competência para atuação na proteção jurídica dos recursos hidrológicos relativos à 

bacia hidrográfica, sub-bacia ou corpo hídrico respectivo;  

II – apoio técnico ambiental; 

III – apoio administrativo; 



 

 
 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
COMISSÃO TEMPORÁRIA DE APERFEIÇOAMENTO E FOMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NA ÁREA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS AMBIENTAIS 
 

 
7 

§1º. Cada grupo de atuação integrada designará um Coordenador-Geral, dentre os 

membros do Ministério Público, podendo ainda designar Subcoordenadores, por eixo 

temático de trabalho, quando necessário; 

§2º.  O apoio técnico ambiental e administrativo poderá ser composto de servidores dos 

quadros dos Ministérios Públicos envolvidos, voluntários com formação adequada ou 

outros profissionais, por meio de convênios/consórcios com Universidades ou outros 

órgãos públicos. 

 

Art. 3º Compete ao Coordenador-Geral: 

I- gerenciar e deliberar, com os Subcoordenadores e os demais órgãos de execução, as 

tratativas necessárias à implementação do grupo previsto neste ato; 

II- promover reuniões periódicas com os Subcoordenadores, bem como com os demais 

órgãos de execução envolvidos, para avaliação e integração das medidas adotadas;  

III- identificar as prioridades da ação institucional, fomentando o intercâmbio de 

informações e experiências, visando a atividade-fim; 

IV- promover a mobilização e a articulação regional entre as Promotorias de Justiça 

integrantes da bacia hidrográfica como os demais órgãos públicos envolvidos, entidades 

não governamentais e sociedade civil, objetivando a atuação integrada; 

V- gerenciar as informações colhidas de interesse do grupo de atuação integrada, bem 

como mensurar os resultados alcançados, implementando bancos de dados;  

VI- promover encontros, audiências públicas, palestras, debates e atividades correlatas, 

relacionadas à bacia, com o objetivo de divulgação do projeto institucional, bem como 

a formação da consciência ambiental da população contemplada; 

VII- acompanhar a implementação das políticas públicas desenvolvidas pelos 

municípios integrantes da bacia; 

VIII- apresentar relatórios e indicadores das atividades desenvolvidas e resultados 

alcançados. 
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Art.4º Compete aos Subcoordenadores: 

I- auxiliar o Coordenador-Geral, promovendo ações extrajudiciais e/ou judiciais em 

cooperação com os demais órgãos de execução dos Ministérios Públicos envolvidos; 

II- colaborar com o Coordenador-Geral, em seu respectivo eixo de atuação, no 

planejamento, organização, gerenciamento e execução do projeto; 

III- apoiar os órgãos de execução dos Ministérios Públicos integrantes do respectivo 

eixo, nas ações e atividades locais; 

IV- interagir com os órgãos municipais, estaduais e federais, entidades da sociedade 

civil, grupos de trabalho, comunidade local e população ribeirinha, atuantes na defesa e 

proteção da bacia hidrográfica;  

V- promover reuniões periódicas com os órgãos de execução do respectivo eixo, para 

mobilização, avaliação e integração das ações e atividades desenvolvidas; 

VI- sugerir ao Coordenador-Geral a elaboração de convênio/consórcio com entidades, 

instituições públicas e privadas, visando a obtenção de subsídios técnicos voltados aos 

eixos de atuação; 

VII- subsidiar o Coordenador-Geral com as informações necessárias, visando o 

acompanhamento do cronograma de metas estabelecidas. 

 

CAPÍTULO III 

Eixos de atuação, diagnóstico e atribuições 

Art. 5.º O trabalho dos grupos será composto por, ao menos, quatro eixos de atuação 

preventiva e repressiva, abrangendo os seguintes aspectos: 

I – Eixo 1: Base legal da bacia hidrográfica, com as seguintes funções, dentre outras: 

a) identificar os atos administrativos/normativos relativos à criação dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas e fiscalizar sua correta implementação; 
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b) identificar a legislação relativa ao Plano de Recursos Hídricos por bacias 

hidrográficas e fiscalizar sua adequada criação, quando não existente; 

c) identificar leis e normas relativas a compensações ambientais e fiscalizar sua 

correta destinação. 

II – Eixo 2: Áreas produtoras e de preservação da água, com as seguintes funções, dentre 

outras: 

a) realizar o mapeamento das nascentes, Áreas de Preservação Permanente e 

áreas produtoras de água; 

b) adotar as providências extraprocessuais e/ou processuais cíveis e criminais 

para a proteção e preservação dessas áreas; 

III – Eixo 3: Quantidade e qualidade da água, com as seguintes funções, dentre outras:  

a) fiscalizar a legalidade das outorgas para captação, recarga e a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos; 

b) acompanhar a atuação dos órgãos ambientais competentes na fiscalização das 

condicionantes das licenças ambientais; 

IV – Eixo 4: Empreendimentos potencialmente poluidores, com as seguintes funções, 

dentre outras: 

a) Mapear os empreendimentos potencialmente poluidores que possam 

influenciar as bacias hidrográficas; 

b) Promover o levantamento dos atos administrativos de licenciamento 

ambiental, adotando as providências necessárias em caso de irregularidades; 

 

Art. 6.º Os grupos de atuação integrada realizarão um levantamento que servirá de 

diagnóstico da região protegida. 

§1º. O diagnóstico das bacias ou sub-bacias hidrográficas poderá conter a identificação 

de eventual existência de Planos de Recursos Hídricos, compensações ambientais por 

uso dos recursos naturais, usos indevidos de APPs, presença de empreendimentos 
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hidroelétricos, mineratórios e imobiliários potencialmente lesivos, mapeamento de 

nascentes, levantamento da variação da taxa pluviométrica, outorgas e captação de água 

e despejo de esgoto, entre outras intervenções; 

§2º. O diagnóstico poderá ser realizado com o levantamento das informações já 

existentes nos Ministérios Públicos envolvidos e no banco de dados do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), com análise realizada pela equipe de apoio técnico ambiental 

e com o auxílio de órgãos externos.  

§3º. Poderá ser solicitado o auxílio das Agências Reguladoras de Águas, dos comitês de 

Bacias Hidrográficas, das empresas de Saneamento, Universidades, Ibama, Secretarias 

de Meio Ambiente, Emater, Senar, Dema/PC, BPMA/PM e dos demais órgãos do 

SISNAMA, entre outras.  

 

Art. 7.º A equipe de apoio técnico ambiental e administrativo deverá: 

 I – analisar o banco de dados do CAR ou outras fontes de imagens aéreas para catalogar 

as nascentes, Áreas de Preservação Permanente e áreas de recarga que compõe a bacia 

hidrográfica. 

II – analisar o banco de dados do banco de dados do CAR ou outras fontes de imagens 

áreas (aéreas) para identificar desmatamento e intervenções irregulares nas nascentes, 

Áreas de Preservação Permanente e áreas de recarga que compõe a bacia hidrográfica; 

III – levantar informações no próprio CAR ou junto às Prefeituras Municipais e INCRA 

sobre os nomes dos proprietários/possuidores dos imóveis com a presença de 

intervenções irregulares nas APPs dos cursos de água e nascentes que compõem as 

bacias ou sub-bacias hidrográficas; 

IV – realizar vistoria nos imóveis onde identificadas irregularidades e emitir relatórios. 
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Art. 8.º Os grupos de trabalho serão responsáveis por traçar as melhores estratégias de 

atuação para a proteção das bacias ou sub-bacias hidrográficas, podendo estabelecer 

metas e cronogramas, levando-se em consideração: 

I – os eixos de trabalho estabelecidos; 

II – o diagnóstico de cada bacia hidrográfica ou corpo hídrico trabalhado; 

III – a colaboração e atuação conjunta extraprocessual e processual, nas esferas cíveis e 

criminais; 

IV –o compartilhamento de experiências e material entre os participantes, estabelecendo 

assim uma rede articulada de apoio. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

Art. 9º Os Ministérios Públicos envolvidos dotarão, na medida de suas possibilidades 

administrativa e financeira, os Grupos de Atuação Integrada de toda a estrutura 

necessária para a execução do projeto institucional de atuação integrada do Ministério 

Público por Bacias Hidrográficas. 

 

Art. 10º Todas as atividades desenvolvidas deverão ser registradas, bem como 

armazenada e disponibilizadas. 

 

Art. 11. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília-DF, … de ……… 2018. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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JUSTIFICATIVA 

 

O fundamento que alicerça a presente proposta é, especialmente, a 

necessidade premente de se garantir, através da atuação do Ministério Público brasileiro, 

a efetividade dos princípios constitucionais e as diretrizes das políticas públicas 

ambientais positivadas em nosso ordenamento jurídico e nos tratados nas cartas e 

declarações editadas pelos órgãos nacionais e internacionais voltados para a proteção do 

meio ambiente e, em especial, dos recursos hídricos.  

Sabemos que o meio ambiente é tutelado constitucionalmente e tem sua 

regra matriz insculpida no art. 225 da CF, que assim dispõe: “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”. 

A ONU-Organização das Nações Unidas, na Declaração Universal do 

Direito da Água, prescreve que: 

“Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de 

vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos 

conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a 

agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: 

o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos 

do Homem. 
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Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são 

lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada 

com racionalidade, precaução e parcimônia. 

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação 

da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando 

normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este 

equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por 

onde os ciclos começam. ” 

 

Atualmente, o Brasil vive uma crise hídrica nacional. Durante o ano de 

2017 houve o reconhecimento federal de situação de emergência em 872 cidades 

brasileiras, causada por um longo período de estiagem. Somado a isso, há o aumento da 

população e a diminuição dos índices pluviométricos, aliados à ausência de controle, 

preservação e recuperação das nascentes e das áreas de preservação permanente pelo 

Poder Público e pela sociedade. Esse quadro gera sérios problemas socioambientais e 

conflitos por água, o que confere a tal situação relevância social que impõe atuação 

prioritária do Ministério Público. 

A gestão sistemática dos recursos hídricos é fundamental para a sua 

proteção, constituindo diretriz geral de ação para a implementação da Política Nacional 

de Recursos. Neste cenário, é de suma importância a integração da atuação do Ministério 

Público brasileiro no sentido de proteger o direito fundamental de acesso do cidadão à 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados 

aos respectivos usos. 

Por sua vez, o CNMP, como órgão central, trabalha pelo constante 

aperfeiçoamento e pela integração do Ministério Público, buscando a consolidação de 

seus princípios institucionais de unidade e indivisibilidade, estabelecidos no art.127, §1º 
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da Constituição Federal. Com esse propósito, a Comissão do Meio Ambiente -CMA do 

CNMP desenvolveu a presente proposição objetivando unificar e aprimorar a atuação 

dos órgãos do Ministério Público na defesa preventiva e repressiva dos recursos 

hídricos.  

O acesso aos recursos hídricos é direito fundamental, essencial à 

manutenção da vida humana intergeracional e de todo o equilíbrio social e ambiental, 

sendo a água doce – subterrânea ou superficial, um recurso ambiental limitado e finito 

que deve ser necessariamente priorizado e preservado. A par de tais circunstâncias, a 

Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece como premissa a dominialidade 

pública da água, reconhecendo ser ela um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico, e identificando a bacia hidrográfica como unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

O caráter transgeracional, transnacional e transfronteiriço das causas e 

dos efeitos da crise hídrica demandam do Ministério Público, progressivamente, uma 

atuação articulada para a defesa integral das bacias hidrográficas. O objetivo da presente 

recomendação é aprimorar a ação dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal de modo 

a atender às características especiais dos recursos hídricos, facilitando a ação organizada 

e unificada dos seus órgãos de execução através da criação de grupos de atuação 

integrada, constituídos, preferencialmente, de acordo com a abrangência territorial das 

bacias hidrográficas, sub-bacias ou corpos hídricos identificados como vulneráveis e/ou 

prioritários para o abastecimento e equilíbrio hídrico das regiões onde se situam. 

Os grupos de atuação integrada serão compostos pelos membros dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União que já possuam atribuições na atuação 

preventiva e repressiva de proteção dos corpos hídricos, por pelo menos um técnico 
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ambiental destacado para prestar auxílio, um servidor administrativo, um coordenador 

e subcoordenadores, que serão escolhidos dentre os membros participantes.  

Os grupos de atuação integrada serão responsáveis por traçar as 

melhores estratégias de atuação para a proteção dos mananciais, levando em 

consideração a realidade de cada bacia hidrográfica ou corpo hídrico trabalhado, bem 

como buscando a atuação extraprocessual e processual, nas esferas cíveis e criminais, 

com o compartilhamento de experiência e material entre os participantes, estabelecendo 

assim uma rede de apoio articulada. 

A proposição sugere a atuação dentro de quatro eixos de trabalho: 1- 

Base legal da bacia-hidrográfica (planos de recursos hídricos, comitês de bacias 

hidrográficas, compensações etc); 2- Nascentes, Áreas de Preservação Permanentes e 

áreas produtoras de água; 3- Quantidade e qualidade da água, outorgas, captação, 

recarga, cobrança pelo uso; 4-Empreendimentos potencialmente poluidores. 

Notoriamente, dentro do Ministério Público brasileiro existem ações e 

operações integrativas, planejadas e executadas com sucesso na tutela ambiental. Em 

algumas bacias hidrográficas do país essas ações integrativas já são uma realidade. É, 

portanto, objetivo da CMA difundir essas boas práticas, que lograram êxito em alcançar 

resultados eficientes na defesa dos recursos hídricos. 

Respeitando a autonomia administrativa do Ministério Público, em 

harmonia com os princípios institucionais da unidade e indivisibilidade, a presente 

minuta foi redigida no formato de recomendação, buscando o estímulo à adoção de 

práticas eficientes na defesa do direito de acesso à água potável. 

Ante o exposto, apresento a presente proposição, razão pela qual espero 

contar com o apoio deste Colegiado do Conselho Nacional na sua aprovação, para 

fomentar os Ministérios Públicos da União e dos Estados a criarem grupos de atuação 
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integrada na defesa de recursos hídricos, constituídos de acordo com a abrangência 

territorial das bacias hidrográficas, sub-bacias ou corpos hídricos identificados como 

vulneráveis e/ou prioritários para o abastecimento e equilíbrio hídrico das regiões onde 

se situam.  

 

Brasília-DF, de 2018. 

 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 

Presidente da Comissão Temporária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do 

Ministério Público na área de defesa do Meio Ambiente e de fiscalização das Políticas 

Públicas Ambientais 

 


