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O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, no  uso  de  suas  atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da
República, e nos artigos 1°, 2°, 5°, I, h, e III, da Lei Complementar n. 75/93, e nos artigos 1º,
25, IV, a, e 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93,
 

1. CONSIDERANDO que ao Ministério  Público  incumbe a  defesa  da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e
que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, artigos
127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º;

2. CONSIDERANDO que dispõe o art.  129,  inciso II,  da Constituição
Federal  ser  função  institucional  do  Ministério  Público  “zelar  pelo  efetivo  respeito  dos
Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

3. CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de
recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o respeito
aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);

4. CONSIDERANDO que  a  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 e defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações (CRFB, art. 225,  caput); e que é atribuição constitucional do
Ministério Público atuar na proteção do patrimônio social,  do meio ambiente e de outros
interesses sociais e coletivos (CRFB, art. 129, III);

5. CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente erige o
licenciamento ambiental como um dos instrumentos para sua consecução e que a construção,
instalação,  ampliação  e  funcionamento  de  estabelecimentos  e  atividades  utilizadoras  de
recursos ambientais, efetiva e potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental (Lei nº 6.938/81,
art. 9, IV, c/c art. 10).
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6. CONSIDERANDO que,  em  se  tratando  de  empreendimentos  de
grande  porte  geradores  de  energia  elétrica,  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente
(CONAMA) editou  a  Resolução  nº  006,  de  16  de  setembro  de  1987,  estabelecendo  que,
quanto  ao  licenciamento  ambiental,  “para  o  empreendimento  que  entrou  em  operação
anteriormente a 1º de fevereiro de 1986, sua regularização se dará pela obtenção da LO sem a
necessidade  de  apresentação  de  RIMA,  mas  com  a  concessionária  encaminhando  ao(s)
órgão(s)  estadual(ais)  a  descrição  geral  do  empreendimento;  a  descrição  do  impacto
ambienta1 provocado e as medidas de proteção adotadas ou em vias de adoção” (art.  12,
§5º).

7. CONSIDERANDO que,  no  marco  da  Resolução  nº  237/97,  do
CONAMA (art. 4º, III) e do art. 7º, XIV, “e”, da LC nº 140/2011, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é o órgão ambiental responsável
pelo  licenciamento  do  Complexo  Hidrelétrico  de  Paulo  Afonso,  cuja  operação  se  iniciou
antes de 1.2.1986; 

8. CONSIDERANDO que  tramita  nesta  Procuradoria  da  República  o
inquérito  civil  nº  1.14.000.000774/2000-06,  cujo  objeto  versa  sobre  o  cumprimento  das
condicionantes da Licença de Operação IBAMA nº 509/2005, com vigência de 4 (quatro) anos,
que autorizou o funcionamento do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso e Usina Piloto,
localizados  no  rio  São  Francisco,  entre  os  estados  de  Pernambuco,  Bahia  e  Alagoas,
compreendendo parte dos municípios de Paulo Afonso e Glória, no estado da Bahia, Delmiro
Gouveia e Pariconha, no estado de Alagoas, e Jatobá, no Estado de Pernambuco.

9. CONSIDERANDO que  a  citada  Licença  de  Operação  IBAMA nº
509/2005 foi expedida em 23.12.2005, passando por algumas retificações até a presente data,
estabeleceu 6 (seis) condicionantes gerais e 8 (oito) condicionantes específicas à Companhia
Hidrelétrica  do  São  Francisco  (CHESF),  operadora  do  Complexo  Hidrelétrico  de  Paulo
Afonso;

10. CONSIDERANDO que tramita,  nesta Procuradoria da República,  o
inquérito civil nº 1.14.000.000774/2000-06, cujo objeto, entre outas finalidades, visa apurar o
cumprimento das condicionantes da Licença de Operação IBAMA nº 509/2005.

11. CONSIDERANDO  que,  em setembro  de  2011,  o  IBAMA exarou  o
Parecer  nº  100/2011  –  COHID/CGENE/DILIC/IBAMA que  analisou  o  cumprimento  das
condicionantes  da  multicitada Licença de  Operação  nº  509/2005.,  concluindo que “foram
observadas diversas falhas e lacunas” e que “a maior parte das condicionantes constam como
parcialmente  atendidas  e  não  atendidas  sendo  ainda  verificadas  pendências  no
acompanhamento e na comunicação com IBAMA”;

12. CONSIDERANDO que,  instado  a  prestar  informações  atualizadas
sobre o cumprimento das condicionantes em junho do corrente ano, o IBAMA informou,
através da Informação Técnica nº 3/2017 – COHID/CGTEF/DILIC, que a análise final para
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subsidiar a renovação da Licença Ambiental nº 509/2010,  vencida desde 2009, depende de
“análises  preliminares  de  condicionantes  que  serão  consideradas  pela  equipe  técnica”,
fazendo menção a documentos elaborados no período entre 2011 e 2013;

13. CONSIDERANDO que, dentre as informações prestadas pelo IBAMA
na citada Informação Técnica nº 3/2017 – COHID/CGTEF/DILIC, consta a notícia de que a
CHESF foi autuada, em 11.08.2012 e 09.03.2017 (autos de infração nº 676181 e 9089772), por
infrações  ambientais  relacionadas  ao  descumprimento  de  condicionantes  da  Licença  de
Operação nº 509/2005, quais sejam, as condicionantes nº 2.3 e 1;

14. CONSIDERANDO que se trata de empreendimento de grande porte,
causador de significativo impacto em toda área de influência do principal rio do Nordeste
brasileiro, o Rio São Francisco e, ao mesmo tempo, vital para a matriz energética do País, é
absolutamente necessário que o IBAMA trate como prioritária a análise das condicionantes
da  Licença  de  Operação  nº  509/2011,  apresentando  um  posicionamento  definitivo  e
atualizado a seu respeito, tanto com objetivo de subsidiar o pedido de renovação da Licença
de  Operação  (que  está  vencida,  repise-se,  há  quase  oito  anos),  quanto  para  buscar  a
recomposição  dos  danos  ambientais  eventualmente  existentes  em  decorrência  do  não
cumprimento  das  medidas  compensatórias  estabelecidas  no  ato  autorizativo,  e  nas
retificações que a ele se seguiram, todos exarados pela autarquia ambiental federal;

15. CONSIDERANDO que  a  mora,  além  de  injustificável,  deve
considerar  o  já  pontuado,  pelo  próprio  IBAMA,  no  Parecer  nº  100/2011  –
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, no sentido de que os estudos que basearam a concessão da
Licença  de  Operação  nº  509/2011  foram  realizados  cerca  de  50  (cinquenta)  anos  após  a
implantação da primeira usina hidrelétrica, de maneira que a “ausência de implantação e a
paralisação  de  alguns  Programas  Ambientais”  tem o  potencial  de  acarretar  prejuízos  ao
diagnóstico dos impactos decorrentes do empreendimento, o que é necessário para a análise
da solicitação da renovação da licença e, consequentemente, para a adequada proteção do
meio ambiente atingido; 

16. CONSIDERANDO,  por fim, que a natureza preventiva do presente
instituto  não  acarretará  prejuízo  caso  alguma  das  medidas  recomendadas  já  tenha  sido
efetivamente implementada pelos destinatários;

RESOLVE:

a)  RECOMENDAR ao  SENHOR  PRESIDENTE e  à  SENHORA  DIRETORA  DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) que, no  prazo de 90 (noventa)
dias, apresentem informação técnica atualizada, especificando, de forma pormenorizada, à
luz dos dados compilados desde o início da vigência da Licença de Operação nº 509/2005 e
de novas evidências produzidas para o atendimento da tarefa que ora se recomenda, o nível
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de  atendimento  de  cada  uma  das  condicionantes  gerais  e  específicas  estabelecidas  pela
autarquia  ambiental  federal  à  COMPANHIA  HIDRELÉTRICA  DO  SÃO  FRANCISCO
(CHESF) para operação do COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE PAULO AFONSO E USINA
PILOTO no âmbito do multicitado ato autorizativo e de todas as retificações que a ele se
seguiram; 

17. Na forma do art.  6º,  XX,  e  do art.  8º,  §5º,  da Lei  Complementar nº
75/93, fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para manifestação quanto ao
atendimento  da  recomendação,  indicando  as  medidas  que  tenham  sido  ou  que  serão
adotadas pela edilidade para adequação dos pontos mencionados.

18. A partir da data de entrega da presente recomendação, o Ministério
Público  Federal  considera  seus  destinatários  como  pessoalmente  cientes  da  situação  ora
exposta  e,  nesses  termos,  passíveis  de  responsabilização  por  quaisquer  eventos  futuros
imputáveis a sua omissão.

19 Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não
esgota  a  atuação  do  Ministério  Público  Federal  sobre  o  tema,  não  excluindo  futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação ao agente público destinatário ou outros,
bem como com relação aos entes públicos com responsabilidade e competência no objeto.

20. Cientifique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal e à Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). 

21. Publique-se  no  portal  eletrônico  do  Ministério  Público  Federal,
conforme  art.  23  da  Resolução  nº  87/2006,  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público
Federal.

Paulo Afonso/BA, 27 de outubro de 2017. 

BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS
Procurador da República 
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