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10 Ofício da Tutela Coletiva

Inquérito CivilPúblico nO1.35.000.001862/2016-54

RECOMENDAÇÃON. o 01/2018 - MPF/PRSE/LNT

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,no exercício de suas

funções institucionais de que tratam os artigos 127 e 129, inciso III, da Carta

Republicana em vigor, e especialmente o artigo 6°, inciso XX, da Lei

Complementar n.o 75/93 ("Art. 6°. Compete ao Ministério Público da União...

XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de

relevância pública"), e;

CONSIDERANDO que o constituinte originário incumbiu

especificamente ao Ministério Público a relevante tarefa de proteger os

interesses difusos e coletivos, entre eles a vida das populações tradicionais e o

meio ambiente;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo

20, inciso VIII, declara como bem da União os potenciais de energia hidráulica e

no seu artigo 21, XII, b, determina que compete à União explorar, diretamente

ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de

energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em

articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
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CONSIDERANDO que o decreto-lei 8.031 criou a Companhia

Hidroelétrica do São Francisco, doravante denominada CHESF, com a finalidade

de realizar o aproveitamento industrial progressivo da energia hidráulica do Rio

São Francisco, e que esta é subsidiária da Eletrobras e tem como atividade

principal a geração, a transmissão e a comercialização de energia elétrica gerada

no Rio São Francisco.

CONSIDERANDO a tramitação do inquérito civil em

epígrafe, destinado a apurar a ausência de sistema de alerta à população quando

do aumento da vazão da Usina Hidrelétrica de Xingó;

CONSIDERANDO que as investigações em curso se

voltam a apurar os riscos de afogamento gerados pelo aumento de vazão não

comunicada de forma efetiva à população afetada, e que, no âmbito desse

inquérito civil, já foi realizada reunião com a CHESF, para discutir o problema;

CONSIDERANDO o teor do Fac-Símile datado de hoje, dia

21/03/2018, emitido pela Superintendência de Operações da CHESF, anunciando

a elevação da vazão do Rio São Francisco, devido à ocorrência no sistema

Interligado Nacional, que gerou "apagão", na data de ontem, 20/03/2018, e que

atingiu Estados do Nordeste brasileiro;

CONSIDERANDO que o teor do Fac-Símile, acima citado,

esclarece que a situação emergencial severa gerou o aumento da vazão defluente,

a partir da UHE Xingó, para o valor de 1.800m 3 por segundo, condição que deve
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permanecer até o dia 22/03/2018, sob coordenação do ONS - Operador

Nacional do Sistema, o que implica em repentinamente mais que triplicar a vazão

hoje praticada a partir da UHE Xingó, que girava em torno de 550m 3 por

segundo;

CONSIDERANDO que historicamente, o aumento repentino

da vazão causa prejuízos diversos à população, como risco de afogamentos,

enchentes e restrições a atividades econômicas;

CONSIDERANDO que no ano de 2018, mais precisamente

no mês de janeiro, houve um aumento repentino da vazão da UHE Xingó, de 550

m 3 /s para 1.000 m 3 /s, o que fez com que o nível do Rio São Francisco subisse e

provocasse prejuízos para comerciantes e pescadores na cidade de Piranhas,

sertão de Alagoas, atingindo também as populações ribeirinhas do Estado de

Sergipe;

CONSIDERANDO que em decorrência deste evento, a

população procurou os meios de comunicação para denunciar a falta de aviso, e

que a CHESF alegou que por ter sido uma medida emergencial não teve tempo de

informar a população;

CONSIDERANDO que em decorrência deste evento, a

população procurou os meios de comunicação para denunciar a falta de aviso por

parte da CHESF e esta alegou que por ter sido uma medida emergencial não teve

tempo de informar a população;
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CONSIDERANDO que este novo episódio de aumento

repentino da vazão pode levar a graves transtornos que venhama atingir usuários

do Rio São Francisco, sejam eles pescadores, produtores rurais, quilombolas,

índios, sistemas de abastecimento de águae para instalações de tomadas d' água,

dentre outros empreendimentos, além da fauna aquícola e de outros animais

(bovinos, equinos, caprinos), com riscos não apenas materiais, mas também à

própria vida e integridade física de pessoas;

CONSIDERANDO os termos da Lei 12.608, de 2012, que

institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, na qual se institui, por seu

artigo 1°, o dever de adotar medidas necessárias à redução dos riscos de

desastre, e se alerta que a incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá

óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco;

CONSIDERANDO que a mesma lei estabelece como

diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dentre outras ações, a

atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas, a abordagem

sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e

recuperação, a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de

desastres e a participação da sociedade civil;

CONSIDERANDO que são objetivos da Política Nacional de

Proteção e Defesa Civil, reduzir os riscos de desastres e produzir alertas

antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais e orientar
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as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta

em situação de desastre e promover a autoproteção;

,
RESOLVE o Ministério Público Federal RECOMENDAR A

COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CHESF - que:

1) em face da urgência, empreenda, nas próximas 24 horas,

campanha informativa à população, por meio de rádio e TV, além do mero anúncio

que hoje se vem fazendo no site da Companhia, em todas as cidades do Baixo São

Francisco, à jusante da UHE Xingó;

2) em face da urgência, empreenda, nas próximas 24 horas, avisos

às Prefeituras do Municípios atingidos em Sergipe e Alagoas e avisos à defesa

civil das cidades afetadas;

3) inicie, em seguida, a estruturação de um novo sistema de alerta

à população fixada à jusante da UHE Xingó, dos eventos acidentais ou não, que

possam gerar aumento repentino de vazão, por meio cadastramento de SMS e

outros meios aptos a garantir efetivo conhecimento dos fatos pela população

potencialmente afetada, observando no planejamento e na execução das medidas,

as características das áreas habitadas e a realidade das comunidades

abrangidas, sem descuidar da participação dos órgãos componentes do Sistema

Nacional de Proteção e Defesa Civil;

-----~------~---_._--
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o Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições

legais e constitucionais, em especial com fulcro no art. 8°, rI, da Lei

Complementar nO75/93, requisita, ainda, no prazo de 15 dias, o levantamento das

áreas potencialmente afetadas segundo as gradações de eventos (faixas de

vazões extraordinárias) e, a partir daí, a identificação dos municípios que, pela

legislação estão obrigados a estruturar os serviços de alerta, via defesa civil,

sem prejuízo da atuação a cargo da CHESF.

Nos termos do artigo 8°, IV da Lei Complementar n.o 75/93,

requisito que, com urgência, a partir do recebimento desta recomendação, seja

informado ao Ministério Público Federal quanto ao seu acatamento, ficando

ciente, desde já, que a não adesão à recomendação ensejará o ajuizamento de

ação civil pública perante o Poder Judiciário Federal.

Aracaju, 22 de março de 2018

,~ A

LIVIA NASCIMENTO TINOCO

Procuradora da República
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