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2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formosa/GO – (61) 3631-7787 e (61) 99118-4121 – 2formosa@mpgo.mp.br  

 

RAMIRO CARPENEDO MARTINS NETTO 
Promotor de Justiça 

 
RECOMENDAÇÃO nº 002/2022 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, presentado pelo Promotor de 

Justiça signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento 

no art. 6º, XX, da LC nº 75/93, no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e no 

art. 60 e seguintes da Res. CPJ/MPGO nº 009/2018, e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, notadamente a proteção do meio ambiente (arts. 127, 

129, III, caput, CF); 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos; 

CONSIDERANDO o exíguo lapso temporal decorrido entre a divulgação 

(19/04/2022) e a realização (04/05/2022) da audiência pública promovida pela Prefeitura 

de Formosa para tratar sobre a canalização do Córrego Josefa Gomes, o que impediu 

que os participantes pudessem estudar na íntegra o extenso projeto; 

CONSIDERANDO que não há motivo plausível para que a audiência pública tenha 

sido feita com tanto atraso, já que o Contrato de Repasse foi firmado entre o Município 

de Formosa e o Ministério de Desenvolvimento Regional em 31/12/2020, conforme 

informado pela Prefeitura em resposta a ofício expedido por esta 2ª Promotoria de 

Justiça: 
 

 

 

CONSIDERANDO que a divulgação da audiência pública foi manifestamente 

insuficiente, visto que se limitou a uma publicação no perfil de Instagram da Prefeitura 

e a uma publicação no placard do órgão municipal, o que causa estranheza diante do 
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fato de que a Lei Orçamentária Anual nº 724/2021 previu despesas com comunicações 

para 2022 de quase R$ 1 milhão de reais: 

 
 

 

[...] 

 

 

CONSIDERANDO que referida audiência pública foi meramente pro forma, já que 

nenhuma ponderação de ordem técnica levantada pelos presentes foi efetivamente 

levada em consideração;  

CONSIDERANDO que até mesmo os estudos que a Prefeitura alegou servirem 

de embasamento para o projeto são manifestamente contrários à canalização como 

uma solução para o problema de alagamentos, enchentes e inundações: 
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[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

 

[...] 
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[...] 

 

 

[...] 
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[...] 

 

 

 
 

 

 

CONSIDERANDO que, além de causar impacto direto em área de preservação 

permanente, a obra em questão promoverá a impermeabilização do solo em larga 

escala, o que só recrudescerá os problemas causados pelas enchentes; 

CONSIDERANDO que na proteção do meio ambiente a prevenção é mais 

importante do que a responsabilização1 e que o princípio da precaução aconselha a não 

intervenção no meio ambiente quando não haja certeza científica sobre os reais 

impactos de determinado empreendimento; 

CONSIDERANDO que a Notificação nº 69/2021 de 22/10/2021 condicionou a 

expedição de Licença de Instalação à apresentação de diversos documentos, dentre 

eles o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil, sendo que na 

audiência pública de 04/05/2022 foi textualmente respondido que o referido plano nem 

sequer havia sido concluído: 

                                                           

1
 BENJAMIN, Antônio Herman. Função socioambiental. In: BENJAMIN, Antônio Herman (coord). Dano ambiental: 

prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 227. 
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[...] 
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[...] 

 

 

 

CONSIDERANDO que a comunidade científica local, de forma uníssona e 

contundente, apresentou inúmeras inconsistências técnicas no projeto apresentado pela 

Prefeitura, tais como: 

(1) ausência no PGA da definição da área de influência, o que inviabiliza a 

mensuração nos processos de avaliação de impactos ambientais;  

(2) menção genérica e atécnica no PGA de que haverá recuperação do curso 

d’água, ignorando que a renaturalização é impossível no Josefa Gomes em 

virtude da urbanização das áreas do entorno;  

M
ovim

ento 25 - R
ecom

endação 2022004012800 - A
ssinado eletronicam

ente por R
am

iro C
arpenedo M

artins N
etto, em

 13/06/2022, às 15:29. 
A

utos 202200174451 - 2ª P
rom

otoria de Justiça da C
om

arca de Form
osa. D

ocum
ento gerado por R

am
iro C

arpenedo M
artins N

etto, em
 13/06/2022, às 15:29.

mailto:2formosa@mpgo.mp.br


 
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formosa/GO – (61) 3631-7787 e (61) 99118-4121 – 2formosa@mpgo.mp.br  

 

RAMIRO CARPENEDO MARTINS NETTO 
Promotor de Justiça 

(3) literatura técnica em sentido diametralmente oposto no que diz respeito à 

canalização como solução para problema de inundações;  

(4) falta de análise adequada dos possíveis impactos ambientais que podem 

desdobrar da canalização do trecho 2 do Córrego Josefa Gomes, sendo nulo o 

diagnóstico no que diz respeito ao meio socioeconômico;  

(5) classificação da faixa de 50m em ambas as margens do Josefa Gomes 

como ZUPA – Zona urbana de Proteção Ambiental, demandando tratamento 

de APP;  

(6) baixa multidisciplinariedade da equipe técnica responsável pelo PGA, que 

não conta, por exemplo, com profissionais das ciências sociais, arquitetos e 

urbanistas, geógrafos e assistente sociais;  

(7) possível erro de cálculo da vazão de contribuição (consta 47,4 m³/s no 

projeto, sendo que estudos recentes2 mediram 141,61 m³/s na mesma porção);  

(8) ausência no PGA de um levantamento técnico-científico da flora e fauna 

que serão atingidos pela obra, trabalho que compete a profissional biólogo 

registrado devidamente no Conselho de Biologia e realizada com a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART);  

(9) ausência no PGA de um plano sistemático de manejo das espécies e da 

compensação ambiental devido aos impactos da obra, o que também deve ser 

feito por biólogo devidamente registrado, conforme Resolução 350/2014 do 

Conselho Federal de Biologia; 

(10) estudos hidrológicos que não utilizaram a estação mais próxima da área 

do projeto e sim estação localizada em área rural a mais de 20km; 

(11) ausência de estudo sobre o processo de assoreamento mencionados nas 

páginas 7 e 13 do PGA; 

(12) levantamento de dados com uso da fórmula de Kirpich (para cálculo do 

tempo de concentração) e do sensor ASTER GDEM (para medição dos 

parâmetros de bacia de drenagem, comprimento do talvegue principal, desnível 

entre o ponto mais elevado e a seção de drenagem), ao invés do Modelo Digital 

de Terreno (MDT); 

                                                           

2
 OLIVEIRA, Bianca de Souza. Avaliação das condições do sistema de macrodrenagem no córrego Josefa Gomes da 

cidade de Formosa - GO. 2019. 101 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Formosa, Formosa-Go, 2019. CD-ROM. 
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(13) defesa da canalização como solução para as enchentes sem que outras 

medidas mitigadoras sejam adotadas para abordar o problema crônica da 

drenagem urbana; 

(14) ausência de qualquer levantamento socioeconômico do quantitativo de 

casas e pessoas que serão beneficiadas e de consequências positivas e/ou 

negativas para as famílias a jusante da obra; 

(15) menção absolutamente genérica sobre pretenso monitoramento dos 

processos erosivos e assoreamento, sem dados sobre a técnica a ser utilizada 

e nem sobre a periodicidade; 

(16) previsão de alteração da velocidade de escoamento da água sem levar em 

consideração eventos extremos de chuvas na área urbana; 

CONSIDERANDO que a experiência em outras cidades (Goiânia, São Paulo, Belo 

Horizonte etc.) comprova que a canalização dos corpos hídricos contribui com as 

enchentes, não as evita: 
 

Matéria publicada no site Jornal Opção em 08/04/20183 

 

                                                           

3
 https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/a-solucao-virou-encrenca-seria-121945/  
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Matéria publicada no site g1 em 22/03/20174 

 

 

                                                           

4
 https://g1.globo.com/sao-paulo/rios-de-sao-paulo/noticia/canalizacao-de-rios-de-sp-causa-enchentes-na-capital.ghtml  
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Matéria publicada no site Folha/UOL em 31/01/20205 

 

 

 

                                                           

5
 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/canalizacoes-tornaram-enchentes-mais-frequentes-e-mais-violentas-

em-bh-diz-especialista.shtml   
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/canalizacoes-tornaram-enchentes-mais-frequentes-e-mais-violentas-em-bh-diz-especialista.shtml
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CONSIDERANDO que a recomendação ministerial é instrumento hábil à 

comprovação do dolo para fins de responsabilização judicial em caso de 

descumprimento; 

RECOMENDA ao Prefeito Municipal de Formosa GUSTAVO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ao Secretário Municipal do Meio Ambiente IAN DE MOARES THOMÉ, ao 

Secretário Municipal de Obras ELMON ABADIO DE OLIVEIRA e ao Superintendente 

Executivo da Secretaria de Obras TARLLEY IAMARO DE ARAÚJO (ou quem venha a 

substituí-los nos respectivos cargos, temporária ou definitivamente) que se abstenham 

imediatamente de realizar – ou de autorizar/permitir que se realize – qualquer ato 

administrativo tendente à expedição de Licença de Operação no âmbito do 

licenciamento ambiental nº 2021.10.529 ou de qualquer outro que diga respeito à 

canalização do Córrego Josefa Gomes, bem como ao início da respectiva obra, inclusive 

de quaisquer atos preparatórios, como a supressão vegetal, o corte de árvores isoladas 

e outras atividades correlatas.  

Por fim, forte no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, REQUISITO que: 

a) no prazo de 24h, respondam individualmente no 2formosa@mpgo.mp.br se 

acatam a presente recomendação, cientes de que o silêncio será interpretado como 

recusa de cumprimento à recomendação e dará ensejo à adoção das medidas judiciais 

cabíveis; 

b) no prazo de cinco dias úteis, seja comprovada a adequada publicação desta 

Recomendação (tanto em mídia tradicional quanto em sites e nas redes sociais); 

c) encaminhe, no prazo de dez dias úteis, a íntegra do processo de licenciamento 

ambiental nº 2021.10.529, referente à obra de canalização do córrego Josefa Gomes, 

com todos os documentos que fundamentaram a emissão da licença prévia e a licença 

de instalação. 

d) explique, no mesmo prazo, o que justificou o aumento da contrapartida aportada 

pelo Município de Formosa de R$ 24.809,00 (conforme originalmente previsto no 

Contrato de Repasse nº 907609/2020/MDR/CAIXA) para R$ 4.661.739,99 (como 

previsto no segundo aditivo assinado em 06/04/2022): 
 

Contrato de Repasse nº 907609/2020/MDR/CAIXA de 31/12/2020 
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Segundo aditivo de 06/04/2022 

 

[...] 

 

 

Formosa/GO, 13 de junho de 2022. 

 
[assinado digitalmente] 

RAMIRO CARPENEDO MARTINS NETTO 
Promotor de Justiça 
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