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ASSUNTO:  CONSULTA.  PROPOSTA  DE  ACORDO  JUDICIAL.  AÇÕES  CIVIS  PÚBLICAS  POR

DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO E POR

ATIVIDADES POLUIDORAS NA BACIA DO RIO PALMITAL E LESÕES AOS CONSUMIDORES.

REPARAÇÃO  INTEGRAL  DO  DANO  AMBIENTAL  NÃO  OBSERVADA  NA  PROPOSTA.

INCORPORAÇÃO EM FUTURO CONTRATO DE CONCESSÃO DAS METAS NÃO CUMPRIDAS

PELA SANEPAR. DESÍDIA DA EMPRESA QUE NÃO PODE OPERAR EM SEU FAVOR. PLANO

MUNICIPAL  DE  SANEAMENTO  BÁSICO:  REQUISITO  DE  VALIDADE  DOS  CONTRATOS.

REGIME  JURÍDICO  DAS  CONCESSÕES  PÚBLICAS.  LICITAÇÃO.  NECESSIDADE  DE

DESVINCULAÇÃO DO ACORDO DE EVENTUAIS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS.

CONSULTA 106/2017

Vieram  os  presentes  autos  do  Protocolo  25714/2017,  contendo

questionamento  da  3a Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Colombo  sobre  a

viabilidade  da  proposta  de  acordo  judicial  apresentada  pela  Companhia  de

Saneamento do Paraná - SANEPAR (fls. 04-07) no bojo da Ação Civil  Pública n.

0006643-78.2014.8.16.0028,  a  qual  versa  sobre  descumprimento  de  metas

contratuais  pela  empresa,  além  de  danos  aos  consumidores  pela  inadequada

prestação dos serviços de abastecimento de água e de coleta/tratamento de esgoto

sanitário.  Outrossim,  insta  este  CAOPJ-MAHU a  pronunciar-se  sobre  a  possível

extensão do acordo à Ação Civil Pública n. 6427-59.2010.8.16.0028, a qual trata da

responsabilização  da  SANEPAR  por  poluição  no  Rio  Palmital,  com  medidas  de

descontaminação, cessão de atividade poluidora, devolução de indébitos cobrados
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dos consumidores e indenização por danos morais coletivos (fl. 13)

A  sobredita  proposta  recebeu  parecer  favorável  da  Comissão

instituída pela Portaria Municipal 147/2017, a qual tem atribuição de acompanhar os

procedimentos para contratação do serviço público de água e de coleta e tratamento

de esgoto em Colombo – PR (fls. 08-12), bem como análise crítica da d. Promotoria

de Justiça  consulente,  a  qual  declinou ressalvas,  adequações e  esclarecimentos

necessários (fls. 14-18).

Apreciada  a  documentação  anexa  à  consulta  e  os  termos

conciliatórios  aventados  pela  SANEPAR,  seguem as  ponderações  e  orientações

desta unidade auxiliar sobre o caso.

1. DA NECESSIDADE DE INTEGRAL REPARAÇÃO DOS DANOS

AMBIENTAIS

De  partida,  importa  salientar  que  as  questões  centrais  a  serem

discutidas no presente caderno apuratório devem ser interpretadas à luz do princípio

da reparação integral dos danos ambientais, tendo em vista que a recomposição do

meio  ambiente  lesado  deve  estar  acompanhada  da cessação  das  atividades

nocivas, o que não exclui indenizações, na linha jurisprudencial contemporânea. 

Note-se que o princípio do poluidor pagador obriga o poluidor a arcar

com o prejuízo causado ao meio ambiente da forma mais ampla possível,1 tendo sua

previsão no artigo 4º, VII, da Lei Federal 6.938/81, que instituiu a Política Nacional

do Meio Ambiente:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

(…) VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar  e/ou  indenizar  os  danos  causados  e,  ao  usuário,  da
contribuição  pela  utilização  de  recursos  ambientais  com  fins
econômicos.”

Aliás,  em  relação  a  este  dispositivo,  Ingo  Sarlet  e  Tiago

1 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
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Fensterseifer2 afirmam que:

“Na norma em questão, está consignado o dever de reparar o dano
ambiental  atribuído  ao  poluidor,  bem  como,  em  certa  medida,  a
imposição,  ao  usuário,  da  utilização  sustentável  dos  recursos
naturais, uma vez que tal dispositivo deve ser lido em consonância
com  o  inciso  I  do  mesmo  dispositivo  legal,  o  qual  determina  a
‘compatibilização  do  desenvolvimento  econômico-social  com  a
preservação  da  qualidade  do  meio  ambiente  e  do  equilíbrio
ecológico”. 

A seu turno,  o  princípio  da reparação integral  do dano ambiental

impõe ao causador do prejuízo o dever de reparar o dano integralmente, de modo a

ressarcir ou compensar àquela perda3,conforme expressa o § 3º, do artigo 225, da

Constituição da República:

“§  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”.

Desta forma, a Constituição da República estabelece aos infratores o

dever de reparar os danos causados, o que significa um “mandado expresso de

reparação integral do dano ambiental” para toda a coletividade e, especialmente ao

Poder Público.  Nessa toada, não se deve olvidar  o disposto no artigo 129, III, da

Constituição da República, e no artigo 14, § 1º da Lei Federal 6.938/81, que atribui

expressamente ao Ministério Público o dever de zelar e exigir a reparação integral

dos danos ambientais,  utilizando-se de termos de ajustamento de conduta e ações

civis públicas da forma mais adequada e eficiente para esta reparação.

Os artigos 4.º, VII, e 14, § 1.º, da Lei Federal 6.938/81 determinam ao

degradador  a  obrigação  de  restaurar  e/ou  indenizar  os  prejuízos  ambientais.

2    SARLET, Ingo W., FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. Revista dos 
Tribunais, 2017.

3 LEITE, José R. M.; MELO, Melissa E. Reparação do dano ambiental: considerações teóricas 
e normativas acerca de suas novas perspectivas e evolução. 
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Conforme ensinamentos de Morato Leite4  “a opção do legislador indica que, em

primeiro plano, deve se tentar a restauração do bem ambiental e, quando inviável

esta, partir-se para a indenização por sucedâneo ou compensação”. 

O  princípio  da  reparação  integral  abrange  as  modalidades  da

restauração natural, da compensação ecológica e da indenização. Na restauração

natural se promovem as medidas iniciais para a reconstituição do bem lesado e o

restabelecimento do  "status quo ante"  ambiental,  além da evidente cessação das

atividades lesivas. Sem dúvida, a forma prioritária de reparação integral é sempre a

reparação  natural  via  recuperação  ou  recomposição  do  bem  ambiental, porém,

subsidiariamente deve-se cogitar a utilização de compensação e indenização nos

casos em que a restauração natural se apresenta tecnicamente inviável ou quando

"a desproporção entre os custos da restauração natural e o benefício a ser obtido é

equiparado às hipóteses de danos irreversíveis".5 

A compensação ecológica  ocorre  por  meio  da substituição  do bem

ambiental lesado por um bem equivalente, com o intuito de assegurar a conservação

de  funções  ecológicas  semelhantes,  tornando  possível  que  um dano  possa  ser

reparado por meio da recuperação de um bem diverso. Já a indenização consiste na

conversão do dano em valores monetários, reparando o dano de forma indireta.6

Nessa  esteira,  do  presente  caso  se  depreende  a  inviabilidade  de

extensão  do  acordo,  nos  termos  suscitados,  à  Ação  Civil  Pública  n.  6427-

59.2010.8.16.0028, vez que não enfrentada a questão da poluição do Rio Palmital,

necessitando de dimensionamento exato,  por perícias e estudos técnicos, sobre a

extensão real do dano ambiental e o caráter das medidas mitigadoras, reparadoras e

compensatórias eficazes para sanar este passivo ambiental.  Sem isso,  reputa-se

4 LEITE,  José  R.  M.;  AYALA,  Patryck  de  A.  Dano  Ambiental:  do  individual  ao  coletivo
extrapatrimonial: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

5 SILVA, Danny Monteiro da. Dano ambiental e sua reparação. Curitiba: Editora Juruá, 2009. p. 198. 
6 GAIO, Alexandre.  A presunção do dever de cumulação das obrigações de reconstituição do

bem lesado e de indenização ou compensação ecológica no dano ambiental. Grupo Nacional
de  Membros  do  Ministério  Público.  Publicado  em:  17/04/2014.  Disponível  em:
<http://www.gnmp.com.br/publicacao/231/a-presuncao-do-dever-de-cumulacao-das-obrigacoes-de-
reconstituicao-do-bem-lesado-e-de-indenizacao-ou-compensacao-ecologica-no-dano-ambiental>
Acesso em 12 jan 2017

4



deletério o encerramento do pleito judicial, pois são meramente paliativas as ações

enumeradas pela SANEPAR (fls. 06-07), como apoio a Parque Linear e vistorias de

ligações prediais e fossas sépticas. Essas medidas não são aptas a solucionar a

problemática objeto da demanda  e,  além disso,  o  exercício  do poder  de polícia,

nesta seara, já é dever do Município e da concessionária, por força de lei.

Ainda, visto que o objeto da ação não se esgota nas obrigações de

fazer,  mas  tem  caráter  sancionatório  e  pedagógico  pela  via  dos  danos  morais

coletivos, não se pode olvidar que, no âmbito da apuração do quantum mínimo de

valor  indenizatório  e  de  medidas  de  compensação  ambiental,  devem  ser

considerados, dentre outros fatores, os prejuízos ecológicos (“danos conexos”), tais

como o equilíbrio dinâmico do ecossistema afetado e o tempo de privação do bem

em seu estado original, o proveito econômico obtido, a dimensão e extensão dos

espaços ambientais protegidos que sofreram intervenções gravosas, os impactos à

qualidade da água e à fauna e a própria contaminação da população.

2.  NÃO VINCULAÇÃO DA EXTINÇÃO DAS AÇÕES CIVIS  COM

EVENTUAL RENOVAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Ao  lado  dos  aspectos  já  tangenciados,  urge  ponderar,

especificamente quanto às questões ventiladas na Ação Civil Pública n.  0006643-

78.2014.8.16.0028, que não assoma razoável atrelar eventual acordo judicial com a

renovação do contrato de concessão dos serviços de saneamento à SANEPAR.

Primeiramente,  porque  o  comprovado  descumprimento  de

disposições  do  contrato  administrativo  anterior  deve  ensejar  a  aplicação  das

cláusulas penais do próprio pacto, além de sanções extracontratuais, qual se pleiteia

na  ação  civil  supra,  e  não  redundar  em novação  ou  dilação  contratual  que,  na

prática,  incorpora  em  projeções  futuras  metas  de  quantidade  e  parâmetros  de

qualidade que já deveriam haver sido atendidos. Tal desdobramento seria antes uma

maneira de premiar a concessionária faltante, o que descabe no cenário em tela.

 Bem evidencia esta situação a Cláusula Primeira do Oitavo Termo
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de Aditamento do contrato em vigor, determinando o atendimento de 80% (oitenta

por cento) dos domicílios do Município de Colombo por serviço de coleta de esgoto

até dezembro de 2015, conforme insculpido também no pedido B.2, IV da exordial

da ACP. Ora, na proposta de acordo, pretende a SANEPAR que este índice seja

postergado para 2028,  como se de adiantamento de metas se tratasse,  quando,

efetivamente, estamos diante de uma mora de, ao menos, treze anos. 

É fato que o Plano Municipal de Saneamento Básico de Colombo7

contém previsão de que tal objeto seja alcançado até 2036 (p. 30). Todavia, o PMSB

é  documento  de  planejamento  do  titular  originário  do  serviço,  neste  caso,  o

Município de Colombo, que, de acordo com a demanda judicial, deveria reassumi-lo

em sua integralidade. Vale dizer, as metas adotadas pelo novo PMSV de 2015 não

têm o condão de afastar a responsabilidade da atual concessionária (SANEPAR)

pelo  descumprimento  do  contrato  atual,  nem  podem  ser  entendidas  como

benevolência da companhia eventual compromisso com as medidas estipuladas no

Plano.  Até porque, na dicção do art. 11 da  Lei 11.445/2007, é o PMSB que deve

informar  e  orientar  os  contratos  de  concessão  e  não  o  contrário,  como  quer  a

SANEPAR ao se propor a “atualizar o PMSB” (fl. 04):

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham
por  objeto  a  prestação  de serviços  públicos  de saneamento
básico:

I - a existência de plano de saneamento básico;

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e
econômico-financeira  da  prestação  universal  e  integral  dos
serviços,  nos  termos  do  respectivo  plano  de  saneamento
básico;

III  -  a  existência  de  normas  de  regulação  que  prevejam os
meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a
designação da entidade de regulação e de fiscalização;

7 Disponível em: http://portal.colombo.pr.gov.br/downloads/PMSB-COLOMBO-JANEIRO.PDF 
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IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas
sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a
minuta do contrato.

§ 1o  Os planos de investimentos  e os projetos relativos  ao
contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de
saneamento básico.

Nem  se  há  de  argumentar,  como  a  companhia  faz,  que  os

investimentos  que  vem realizando  na  região,  ao  longo  dos  últimos  anos,  sejam

superiores  às  receitas  arrecadadas.  A  necessidade  de  tantos  investimentos

presentes decorre da desídia de décadas da própria empresa na expansão da rede

de infraestrutura de saneamento básico, não podendo, agora, alegar em seu favor

sua  própria  torpeza  ou  inércia,  quando  o  contrato  firmado  previa  o  contrário.

Ademais,  como a própria SANEPAR ressaltou, este serviço público em Colombo

participa da modalidade de prestação regionalizada, o que pressupõe um sistema

integrado em que, logicamente, partes deficitárias são sustentadas por localidades

superavitárias, respeitando a lógica redistributiva e social da política pública.

O cunho social do saneamento é, afinal, a diretriz inconteste do art.

210-A, §1o, VI da Constituição do Estado do Paraná na matéria:

Art.  210-A. A água é um bem essencial  à  vida.  O acesso à
água  potável  e  ao  saneamento  constitui  um direito  humano
fundamental. (Incluído  pela  Emenda  Constitucional  22  de
12/11/2007)
§  1o. Nas  políticas  estaduais  de  recursos  hídricos  e  de
saneamento  serão  observados  os  seguintes  fundamentos  e
diretrizes: (Incluído pela Emenda Constitucional 22 de 12/11/2007)
(...)
VI - na prestação dos serviços de água potável e saneamento,
a prevalência de razões de ordem social frente às de ordem
econômica

Nesse diapasão, enfatizam-se os direitos dos consumidores lesados

no período abrangido pela ACP, interesses esses inerentes à Lei 7.347/85 e que, a

nosso  juízo,  não  se  acham  adequadamente  equacionados  no  acordo  proposto.
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Ilustram isso os vultosos valores referentes aos 53,49% arrecadados pela SANEPAR

a partir da data do inadimplemento do contrato, objeto do pedido B-2, II, os quais

hão de reverter em favor do sistema de saneamento, de modo difuso, sem prejuízo

de eventuais ressarcimentos individuais de consumidores lesados.

Em adendo, não se pode olvidar que a autorização para prestação

delegada  dos  serviços  de  saneamento  pela  Lei  11.445/07  não  afasta  o  regime

próprio das concessões,  pautado na Lei  8.987/1995 e na Lei  8.666/93. Ou seja:

vincular a resolução consensual da ação judicial a uma nova contratação da mesma

companhia  (SANEPAR),  fere  as  regras  dos  certames  públicos,  tornando-se

intolerável. Qualquer acordo entabulado no bojo da Ação Civil Pública n.  0006643-

78.2014.8.16.0028  deve  se  restringir  ao  objeto  da  mesma  e,  na  hipótese  de

condenação  dos  requeridos  em  obrigação  de  fazer,  esta  deve  ser  atendida

independentemente  de  renovação  do  contrato  de  prestação  dos  serviços  de

saneamento, para os quais é imprescindível realização de concessão pública por

devido procedimento licitatório, temário que refoge ao escopo desta consulta.

Por este motivo, este Centro de Apoio  conclui pela insuficiência da

proposta apresentada pela SANEPAR, recomendando amadurecimento da mesma,

em  consonância  com  as  cautelas  expostas,  ou  manutenção  das  Ações  Civis

Públicas  em  testilha,  em  sua  plenitude,  sem  prejuízo  da  aplicação,  em  sede

administrativa, das cláusulas penais inscritas no próprio contrato vigente. 

Por fim, haja vista a intersetorialidade dos direitos e interesses em

jogo,  recomenda-se  consulta  específica  aos  Centros  de  Apoio  de  Defesa  dos

Direitos do Consumidor e de Proteção do Patrimônio Público e da Ordem Tributária.

É a consulta.

Curitiba, 06 de dezembro de 2017.

Alberto Vellozo Machado                Alexandre Gaio

Procurador de Justiça                     Promotor de Justiça
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