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Memorando n2 37/2012-SEE-MME
Em 3 de fevereiro de 2012.

À Consultoria Jurídica

Assunto: Ação Civil Pública no 11915-17.2011.4.01.4100, promovida pelo Ministério Público
Federal em Rondônia.

Encaminhamos a Vossa Senhoria a NOTA TÉCNICA N° 7/2012-DMSE/SEEMME, com informações sobre a UHE Santo Antônio, no Rio Madeira, para subsidiar a
participação da União na Ação Civil Pública n° 11915-17.2011.4.01.4100, movida pelo
Ministério Público Federal, em Rondônia.

Atenciosamente,
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ROB~ MA:~L DE SENA

Secretáno-Adjunto de Energia Elétrica

48370.000912/2012-00

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria de Energia Elétrica
Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

NOTA TÉCNICA Nº 7/2012-DMSE/SEE-MME
Assunto: Ação Civil Pública n° 11915-17.2011.4.01.4100, promovida pelo Ministério
Público Federal em Rondônia em face do IBAMA, referente à UHE Santo
Antônio do rio Madeira
Referência: Processo 11915-17.2011.4.01.4100

INTRODUÇÃO
1.

Trata-se de Ação Civil Pública de no 11915-17.2011.4.01.4100, em trâmite na 5a

Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária de Porto Velho, Estado de Rondônia,
movida pelo Ministério Público Federal em Rondônia contra o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, referente à UHE Santo Antônio, no rio
Madeira.

2.

No dia 1° de fevereiro de 2012 foi encaminhado ao Departamento de

Monitoramento do Sistema Elétrico - DMSE, da Secretaria de Energia Elétrica - SEE, o pedido
de apresentação de subsídios técnicos à Consultoria Jurídica - CONJUR deste Ministério de
Minas e Energia- MME, para que esta auxilie a Advocacia-Geral da União na ação civil pública
supracitada.

3.

A UHE Santo Antônio está localizada no rio Madeira, bacia do rio Amazonas, no

município de Porto Velho/RO, nas coordenadas 8°47'31" de latitude Sul e 63°57'7" de longitude
Oeste, tem capacidade instalada prevista total de 3.150,4 MW e energia assegurada de
2.218 MW médios, e o Contrato de Concessão n° 00112008-MME-UHE Santo Antônio para
geração de energia elétrica deste aproveitamento foi assinado em !3 de junho de 2~
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ANÁLISE

4.

A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar subsídios técnicos à

CONJUR/MME, para que esta auxilie a Advocacia-Geral da União na Ação Civil Pública de n°
11915-17.2011.4.01.4100, em trâmite na 5a Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção
Judiciária de Porto Velho, Estado de Rondônia, movida pelo Ministério Público Federal em
Rondônia em face do IBAMA, da qual o MPF requer a concessão de liminar para que o IBAMA:
a) se abstenha de emitir a Licença de Operação- LO para o empreendimento no rio Madeira
denominado Usina Hidroelétrica de Santo Antônio; b) a suspensão imediata dos efeitos da LO,
caso venha a ser expedida antes da apreciação do pedido de liminar, a fim de evitar o enchimento
do reservatório, diante da inconstitucionalidade da MP 542/11 que a fundamentou; c) a
confirmação do pedido de liminar, determinando-se ao IBAMA que, por meio de sua
Presidência, abstenha-se de expedir LO para a UHE Santo Antônio, até o julgamento final da
presente ação. sic.

5.

Ressalta-se que no dia 30/01/2012, a Juíza Federal Substituta Jaqueline

Conesuque Gurgel do Amaral, decidiu pelo deferimento do pedido do Ministério Público e
suspendeu, cautelarmente, a licença de operação concedida ao empreendimento.

6.

Esta nota abordará os aspectos técnicos relacionados à segurança eletroenergética

do Brasil com a construção da UHE Santo Antônio e o impacto pelo atraso na sua entrada em
operação comercial, abstendo-se do tema relacionado ao processo de desafetação da Unidade de
Conservação Parque Nacional Mapinguari.

7.

A UHE Santo Antônio do Madeira é composta de 44 (quarenta e quatro) unidades

geradoras acionadas por turbinas tipo Bulbo de eixo horizontal, com potência unitárias de 73,3
MW (unidades 1 a 24) e 69,6 MW (unidades 25 a 44), que totalizam 3.150 MW de capacidade
instalada e 2.218 MWméd de energia assegurada.

8.

Atualmente encontra-se em análise pela Superintendência de Gestão de Estudos

Hidroenergéticos- SGH da Aneel, a alteração do Projeto Básico dessa UHE com o aumento do
número de máquinas, de 44 UGs (3 .150,4 MW) para 48 UGs (3.: 1,6 MW).
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9.

O Aproveitamento Hidrelétrico de Santo Antônio situa-se na cachoeira

homônima, no rio Madeira, cerca de 6 km medidos ao longo do rio, a montante de Porto Velho,
capital do estado de Rondônia.
10.

A usina de Santo Antônio tem a seguinte composição societária: Odebrecht

Infraestrutura e Investimento - 17,6%; Construtora Norberto Odebrecht S. A. - 1,0%; AG
Participações- 12,4%; Companhia Energética de Minas Gerais S. A. (Cemig)- 10,0%; Furnas
Centrais Elétricas S. A. (Furnas) - 39,0%; Fundo de Investimentos e Participações Amazônia
Energia (FIP)- Banco Banif e FI-FGTS- 20,0%. Para a construção desse empreendimento está
previsto um total de R$ 16 bilhões, sendo que R$ 14 bilhões até 2014 e R$ 2 bilhões após 2014.

11.

A UHE Santo Antônio representa atualmente o terceiro maior empreendimento de

geração contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Eixo Energia,
sendo a UHE Belo Monte (11.233, tO MW) o maior empreendimento, seguida da UHE Jirau
(3.750 MW).

12.

Atualmente, as obras da usma contam com aproximadamente

16.000

trabalhadores, sendo que no pico das obras atingiu-se a ordem de 20.000 trabalhadores.

13.

O acréscimo de 2.218 MW médios da UHE Santo Antônio de energia assegurada

ao sistema elétrico contribuirá com um aumento significativo da oferta energética para o Sistema
Interligado Nacional, com a consequente melhora de suas condições de operação e
confiabilidade.

14.

Conforme relatado no Relatório de Acompanhamento do Enchimento do

Reservatório da UHE Santo Antônio, emitido pelo Operador Nacional do Sistema ElétricoONS, o nível de água montante ao barramento em 23 de janeiro de 2012 (terça-feira) atingiu o
nível normal de operação, ou seja, a cota de 70,5 m.

15.

No dia 3 de dezembro de 2011, foi liberada a operação em teste da UG-01 da

UHE Santo Antônio, por meio do Despacho no 4.629 da Aneel, de 2 de dezembro de 2011.
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DA SEGURANÇA ELETROENERGÉTICA

16.

A UHE Santo Antônio vendeu energia no Leilão A-5/2007- UHE Santo Antônio,

realizado em 10 de dezembro de 2007. O empreendedor assinou contratos de comercialização de
energia no Ambiente de Contratação Regulado - ACR e no Ambiente de Contratação Livre ACL. Além disso, solicitou à ANEEL a antecipação do início da operação comercial da primeira
unidade geradora para 15 de dezembro de 2011, do qual foi assinado o 2° aditivo ao Contrato de
Concessão no 01/2008- MME-UHE Santo Antônio.

17.

A implantação da UHE Santo Antônio faz parte de um conjunto de obras

planejadas para dotar o país da infraestrutura de energia elétrica necessária para permitir o seu
desenvolvimento com maior segurança.

18.

A entrada em operação desta usina, com 3.150,4 MW, é suficiente para abastecer

de energia elétrica 5.040.640 (cinco milhões, quarenta mil e seiscentos) habitantes, ou seja,
praticamente 1/3 (um terço) da população da Região Norte e mais de 3 vezes a população do
Estado de Rondônia, que, segundo último senso do IBGE realizado em 201 O, indicou uma
população 15.484.929 de habitantes e 1.562.409 de habitantes, respectivamente.

19.

Atualmente, os estados do Acre e Rondônia são atendidos por um sistema elétrico

hidrotérmico caracterizado por elevada dependência de geração térmica local, dado que os
recursos envolvendo a geração hidráulica local existente e a máxima capacidade de importação
por meio do sistema de interligação com o Sistema Interligado Nacional - SIN não são
suficientes para atendimento às demandas máximas, que ocorrem concomitantemente com os
períodos de menores vazões.

20.

Adicionalmente, ocorreram sucessivos atrasos no cronograma de obras para

entrada em operação do 2° e 3° circuito entre as subestações Vilhena e Samuel, de reforço da
interligação do Acre-Rondônia com o SIN, fazendo com que o suprimento de energia elétrica
ainda seja feito de forma radial e com circuito simples. Essa configuração caracteriza-se em um
cenário crítico para o suprimento de energia aos estados do Acre e Rondônia, de baixa
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confiabilidade, dado que contingências simples no tronco de suprimento provocam o isolamento
desses estados, expondo a região a cortes de carga.
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21.

Para garantir um adequado desempenho do sistema Acre-Rondônia frente a

perturbações e minimizar a geração térmica local, substituindo-a por uma geração mais limpa e
de menor custo, a entrada em operação das unidades geradoras na UHE Santo Antônio é de suma
importância, uma vez que essa geração está conectada diretamente na subestação de 230 kV de
Porto Velho, da Eletronorte.

22.

Além desses fatos, é necessário um número mínimo de máquinas na UHE Santo

Antônio para possibilitar a realização dos testes pré-operacionais dos equipamentos "Back-toBack", que fazem parte da solução estrutural de expansão da transmissão planejada para a
região.

23.

A suspenção da LO acarretará postergação da data de operação comercial da usina

e, portanto, menor disponibilidade de energia para o SIN, podendo provocar um aumento do
Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) e aumento do risco de déficit, consequentemente uma
sinalização de aumento futuro de tarifa, indesejável para a política de modicidade tarifária, além
de postergar os benefícios relativos à confiabilidade da área Acre-Rondônia e redução de geração
térmica local.

CONCLUSÃO

24.

A UHE Santo Antônio é o terceiro maior empreendimento de geração do PAC 2.

Reveste-se de grande importância para a operação e a segurança eletroenergética do Brasil. O
atraso na sua entrada em operação poderá comprometer o desempenho do Sistema Interligado
Nacional - SIN. Para restabelecer os níveis de segurança, poderá ser necessária a substituição
desta energia hidráulica, por fontes de geração térmica de custo operacional elevado que serão
pagos por toda a sociedade brasileira, além de emissões de gases poluentes no meio ambiente. Os
consumidores finais poderão ser onerados com aumentos de tarifas por ocasião do reajuste
tarifário das concessionárias, caso seja necessário o despacho da geração térmica.

25.

A UHE Santo Antônio disponibilizará 2.218 MW médios de energia limpa e

renovável para o Sistema Elétrico Brasileiro. A primeira máquina da UHE está em fase de testes,
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findo os quais ela poderá entrar em operação comercial.
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26.

A entrada em operação da UHE Santo Antônio, já na presente data, também é

fundamental no aspecto local, para atender à carga dos estados do Acre e Rondônia com maior
confiabilidade, além de reduzir a utilização de geração térmica local e a dependência do
suprimento proveniente do sistema de transmissão de interligação com o SIN.

27.

Deste modo, um possível atraso no início de operação da usina, conforme se

prevê com a ação civil relativa ao pedido de suspensão da LO, além dos prejuízos financeiros
para o setor, aumenta os riscos no suprimento de energia elétrica, principalmente aos estados do
Acre e Rondônia, comprometendo também a segurança energética brasileira.

28.

Diante do exposto, entendemos ser importante a participação da União no

processo e sugere-se a essa CONJUR/MME, se for o caso, que solicite à Procuradoria-Geral da
União, órgão da Advocacia-Geral da União (AGU), que intervenha na Ação Civil Pública de n°
11915-17.2011.4.01.4100, em trâmite na 5a Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção
Judiciária de Porto Velho, Estado de Rondônia, movida pelo Ministério Público Federal em
Rondônia em face do IBAMA, referente à UHE Santo Antônio e em outras ações que por
ventura possam tramitar no futuro.

Brasília, 3 de fevereiro de 2012.

~~
DANIEL CAIXETA MOREIRA
Analista de Infraestrutura
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JOÃO DANIEL DE ANDRADE
CASCALHO
Analista de Infraestrutura
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THIAGO PEREIRA SOARES
Coordenador-Geral de Monitoramento da
Expansão da Geração

NUNO

HEÂ.URA

NUNES
BRITO
Diretor do Departamento de Monitoramento do
Sistema Elétrico Substituto
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Fabiana Angelica Aires
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Nuno Henrique Moura Nunes Brito
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012 12:08
Fabiana Angelica Aires
ENC: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100- Santo Antônio
PROC.11915-17.2011.401.4100 DECISÃO 19-01-2012.pdf

De: Domingos Romeu Andreatta
Enviada em: quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 14:33
Para: Nuno Henrique Moura Nunes Brito; Thiago Pereira Soares; Renato Dalla Lana
Assunto: ENC: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.41.00- Santo Antônio

De: Ticiana Freitas de Sousa
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 16:25
Para: lido Wilson Grudtner; Altino Ventura Filho

Cc: Robesio Maciel de Sena; Moacir Carlos Bertol; Domingos Romeu Andreatta; Paulo Cesar Magalhaes Domingues;
Mauro Henrique Moreira Sousa
Assunto: ENC: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100- Santo Antônio

Embora não tenhamos prazo
já que somente amanhã
adianto que já
levantadas
sobre o
ou não entrada em
comercial do empreendimento; o que o atraso ou não entrada em
pode significar em termos de
térmica ou de outra fonte mais cara e poluente; custos para os consumidores
de energia
cronograma de enchimento do lago e de entrada operação comercial; além de outras
relevantes.
Tão logo soubermos do prazo na AGU, avisaremos.
Att.
Tida na

De: Mauro Henrique Moreira Sousa
Enviada em: quarta-feira, 1. de fevereiro de 2012 16:12
Para: Francisco Romário Wojcicki; Jose Antonio Correa Coimbra; Ticiana Freitas de Sousa; lido Wilson Grudtner;
Altino Ventura Filho; Marcia Camargo
Cc: Thiago de Freitas Benevenuto; Maria Ceicilene Aragao Martins Rego
Assunto: ENC: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100- Santo Antônio
para
Conforme mensagem

da UHE Santo Antonio.

Mauro Sousa

De: Patricia de Morais Patricia [mailto:patricia.patricio@agu.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 14:49
Para: Henrique Jorge Dantas da Cruz; Carlos Henrique Costa Leite; Mauro Henrique Moreira Sousa; Naiara Rodrigues
Rezende

Cc: Karina Teixeira de Azevedo; Quésia Maria Mendes Neiva; PGF- Departamento de Contencioso
Assunto: RES: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100- Santo Antônio

os
para reunião a ser
I da AGU, para tratarmos sobre a liminar anexa.
de presença.
Att.,

www .agu.gov. br/pgf

De: Patricia de Morais Patricia
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 13:34
Para: Henrique Jorge Dantas da Cruz; Carlos Henrique Costa Leite; Quésia Maria Mendes Neiva; Mauro Henrique

Moreira Sousa [mauro.sousa@mme.gov.br] (mauro.sousa@mme.gov.br)
Cc: Karina Teixeira de Azevedo; Naiara Rodrigues Rezende
Assunto: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100- Santo Antônio

da LO da UHE Santo Antônio. Vamos marcar uma reunião para

já
todo completo. Eles
Conforme
o lbama já informou que o
subsídios informando os
ambientais de eventual reversão do enchimento.
ata da reunião realizada quando da
para manifestação preliminar.

os

Estratégicos
Procuradoria-Gerai
www.agu.gov.br/pgf

De: Naiara Rodrigues Rezende
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 11:18
Para: Gustavo Rosa da Silva; Alice Serpa Braga

Cc: Sergio de Souza Costa Gonçalves Lins; Karina Teixeira de Azevedo; Patricia de Morais Patricia
Assunto: RES: RES: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100

Falei agora com o
Coordenação
e ele me informou que o
O enchimento foi autorizado em 4 etapas, que já foram concluídas. Pedi que ele me enviasse a
comprobatória desses fatos e também uma informação técnica dos danos ambientais caso se reverta o enchimento
de
e ele me disse que
isso somente amanhã. Diante desses fatos, seria o caso de

Att.,
Naiara
De: Gustavo Rosa da Silva
Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 10:46
Para: Naiara Rodrigues Rezende

Cc: Sergio de Souza Costa Gonçalves Lins; Karina Teixeira de Azevedo; Patricia de Morais Patricia
Assunto: Re: RES: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100

Fomos intimados ontem (31/01) por volta das 17:45.
Em 01102/2012, renbsp;s 10:12, "NaiaraRodrigues Rezende'" <nai9J-ª.re_zende(li1agu.gQY.br> escreveu:
Já

intimados da

De: Sergio de Souza Costa Gonçalves Lins
Enviada em: terça-feira, 31 de janeiro de 2012 18:03
Para: Karina Teixeira de Azevedo; Naiara Rodrigues Rezende; Gustavo Rosa da Silva
Assunto: URGENTE- Processo 11915-17.2011.4.01.4100

Prezados,
Conforme orientação do Dr. Gustavo Rosa, encaminho em anexo cópia da petição do empreendendor
(USINA SANTO ANTc:e#8221;NIO) e da decisão liminar proferida pela magistrada, a qual deferiu o
pedido do MPF, para análise e futuras orientações.
Att.

Sergio Lins
Procurador Federal PF/RO
Mat. 1873343
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Autos n. 11915-17.2011.4.01.4100

Autores: Ministério Público Federal e outro
Réus: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e outros

DECISÃO
Postulam os autores a reconsideração da decisão de fls. 128/132,
com o escopo de suspender os efeitos da licença de operação concedida ao
empreendimento Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e a imediata paralisação da
retenção da água do Rio Madeira para formação do reservatório, até o julgamento
final.
Aduzem que a Medida Provisória n. 542, que dispunha, dentre outras
coisas, sobre a exclusão de áreas do Parque Nacional do Mapinguari e que
fundamentou a concessão da licença de operação à Usina Hidrelétrica de Santo
Antônio perdeu sua eficácia no dia 12/12/2011 , conforme Ato Declaratório do
Presidente da Mesa do Concresso Nacional n. 47, de 2011, publicado no Diário Oficial
da União, de 15/12/2011.
Concluem que a inexistência de ato normativo editado para alterar os
limites do PARNA Mapinguari implica na anulação das licenças de operação
concedidas aos empreendimentos.
intimados a se manifestarem, o IBAMA (fls. 296/303), a União (fls.
204/309) e a Santo Antônio Energia S/A (fls. 311/326) alegaram, em síntese, que
apesar de a MP 542 não ter sido convertida em lei no tempo constitucionalmente
previsto, houve, em 9/1/2012, a edição da MP 558, cujo texto guarda identidade de
conteúdo com o da MP 542, com alguns acréscimos.
Entendem que por esse motivo o licenciamento da operação da usina
não prejudicado.
Acrescentam que não houve solução de continuidade no atendimento
das condições e dos requisitos legais para a expedição da licença de operação da
UHE Santo Antônio.

É o necessário relatório.
Conforme demonstrou o Ministério Público no seu pedido de
reconsideração e admitido pelos requeridos, a MP 542 perdeu a sua eficácia após o
escoamento do prazo para a sua conversão em lei pelo Congresso Nacional.
A MP 558 somente foi editada mais de vinte dias depois.

1
Lote 34293
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Autos no 2010.41.00.001115-2

Acerca da possibilidade de Medida Provisória alterar ou suprimir
áreas especialmente protegidas, este juízo já consolidou o entendimento dessa
possibilidade na decisão das fls. 128/132.
Ocorre que ter o Congresso Nacional deixado de converter a Medida
Provisória 542 em lei é fato novo que traz a esse juízo questões que necessitam de
imperiosa análise, tendo em vista o correto resguardo do meio ambiente.
Embora formalmente não haja problemas quanto à redução do
PARNA Mapinguari por Medida Provisória, neste caso concreto essa possibilidade
deve ser analisada do ponto de vista material. Ou seja, deve-se ter em vista que não
há, no caso, uma simples redução, mas uma alteração que, somada à licença de
operação concedida para que haja canteiro de obras e alagamento da área suprimida,
é capaz de provocar alterações do meio ambiente da região, com o extermínio de
vários exemplares da flora e da fauna locais.
E, nesse passo, o fato de a alteração ter sido feita por Medida
Provisória gera uma pergunta que merece ser respondida: não convertida a MP 558
em lei, assim como ocorreu com a MP 542, que destino terá a região alagada? Há
possibilidade de se recuperar o meio ambiente que já terá sido degradado?
A resposta só pode ser negativa. Quando completado o processo de
alagamento da área suprimida do PARNA Mapinguari, tratar-se-á de fato consumado,
de caráter irreversível. Esse efeito irreversível, considerando-se a possibilidade, que
não é remota, e sim muito concreta, de a Medida Provisória não ser convertida pelo
Congresso Nacional, ocasionará sério prejuízos ao meio ambiente.
Os requeridos argumentam que ainda que não haja a conversão em
lei, restará o previsto no art. 62, § 3º, da Constituição da República, cabendo ao
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas
decorrentes.
Mas que relações restarão para ser disciplinadas se não haverá
reversibilidade dos danos provocados? O que ocorrerá é que se terá uma parte
expressiva de uma Unidade de ConseNação completamente alagada sem
instrumento normativo regulador, o que é inadmissível.
É necessário, portanto, a bem do Meio Ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
aguardar-se que o processo legislativo da MP 558 se complete.
Assim, essas ponderações levam à conclusão de que no caso
concreto, a possibilidade de alagamento de uma Unidade de ConseNação muito
relevante para a região em que está situada, com amparo tão somente em uma
Medida Provisória, que pode não ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, fere
o disposto no art. 225, caput, da Constituição da República, cabendo a este Juízo,
investido que é na posição de Poder Público, através de seu Estado de Juiz, velar
pela preservação do meio ambiente.
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Cabe no caso, portanto, a concessão de medida cautelar a fim de
resguardar um resultado útil ao processo, quando do julgamento final da demanda,
caso a Medida Provisória não venha a ser convertida em lei, o que, ressalte-se, já
aconteceu uma vez.
Por todo o exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público e
SUSPENDO, cautelarmente, a licença de operação concedida ao empreendimento
Usina Hidrelétrica de Santo Antônio.
DETERMINO, ainda, a imediata paralisação da retenção de água do
Rio Madeira para fins de formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Santo
Antônio.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Porto Velho/RO, 30 de janeiro d
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SANTO

ANTÔNIO

ENERGIA

S/A,

já

devidameni
......

t--J

qualificada

nos

autos

da Ação

Civil Pública em

referência;

VCJ!!.

respeitosamente, por seus advogados, em atenção ao r. despacho de fl. 29~
G>

manifestar~se acerca do pedido de reconsideração apresentado pe~
.:...<

Ministério Público às fls. 284/290, o que faz com amparo nos seguintes
fundamentos de fato e de direito.

I- BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Cuida-se de ação civil pública originalmente proposta com o
objetivo de impedir a expedição da Licença de Operação para a Usina
Hidrelétrica de Santo Antônio ou sustar os seus efeitos, caso já houvesse sido
expedida.
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Para tanto, alegaram os Autores que a Medida Provisória n°

542/2011 - que dentre outras disposições alterou os limites do Parque Nacional
do Mapinguari, pennitindo assim a implantação dos empreendimentos
hidrelétricos do Complexo do Rio Madeira - seria eivada de vício de
inconstitucionalidade.

Em suma,

aduziram que

a inconstitucionalidade formal

decorreria de ofensa ao artigo 225, parágrafo lo, inciso UI, da Constituição
Federal, bem como ao artigo 22, parágrafo 7° da Lei 9.985/2000, "na medida em
que a Constituição expressamente prevê a necessidade de lei especifica para a
alleração e supressão de unidades de conservação e proíbe qualquer utilização
contrária à sua finalidade primordial".
Admitido o ingresso da União e da Santo Antônio EnergiaS/A
no polo passivo da demanda, esse Douto Juízo houve por bem indeferir o pedido
de liminar ao fundamento de que a edição da Medida Provisória

fl

0

542/2011

atende a exigência constitucional de reserva de lei específica para redução de
unidade conservação, como se infere da substanciosa decisão interlocutória
acostada às fls. 128/132.
Inconformados; os Autores maneJaram recurso de agravo de
instrumento ao Eg. TRFl (processo no 0062184-41.2011.4.01.0000- 6a Turma),
que se encontra pendente de julgamento.
Apresentadas as contestações pelos Requeridos, o Ministério
Público deixou de apresentar réplica.
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Sobreveio então aos autos o pedido de reconsideração de fls.
284/290, onde o Ministério Público aduz a superveniência de fato novo,
consistente na perda de eficácia da Medida Provisória n°

542/2011~

o que estaria

a ensejar o deferimento da liminar originalmente solicitada.
Esse é o resumo dos fatos relevantes ao deslinde da controvérsia.

11-DA TEMPESTIVIDADE

A Santo Antônio Energia foi devidamente intimada por meio de
publicação no E-DJF datada de 17/0112012 (terça-feira), o que fixou o
término do prazo de manifestação para o dia 22/01/2012 (domingo), projetandoo automaticamente para o dia 23/01/2012, por força do disposto no art. 184. § 1°,
inciso I, do CPC.
Portanto, tempestiva a presente manifestação.

UI- DA PERDA DE OBJETO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Preliminarmente, contudo, cumpre suscitar a perda de objeto do
pedido de reconsideração, eis que inócuo (desnecessidade e inutilidade do
pr')vimento ).
Isto porque, verifica·se que o pedido do Ministério Público foi
protocolizado em 16112/20 11 sob o argumento de que a Medida Provisória n°
542/2011 teria caducado pelo decurso de tempo.
De fato, após a prorrogação da sua vigência por força do Ato do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 4112011, a Medida Provisória n°
542/2011 veio a ''perder sua eficácia" em 15/12/20 ll, pelo decurso do prazo
3

=:!

constitucional previsto no art. 62 da CRFB/88, como se infere do Ato
Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso N acionai n° 4 7/2011 (doc.
anexo). 1
Entretanto, posteriormente ao pedido do Ministério Público, mais
especificamente em 05/0112012, foi editada a Medida Provisória

ll

0

558/2012,

publicada em 06/01/2012, e que, tal como havia feito a Medida Provisória n°
542/2011, dispôs sobre as alterações nos limites do Parque Nacional de
Mapinguari (doc. anexo).
Evidentemente, a superveniência de nova medida provisória
regulando o tema configura fato novo apto a tornar inócuo o pedido

d~

reconsideração aviado pelo Ministério Público.

Mas ainda que esse Douto Juízo não entenda caracterizada a
perda de objeto do pedido de fls. 284/290, melhor sorte não assiste ao Ministério
Público quanto ao seu mérito, como se passa a demonstrar.

IV - DA AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A JUSTIFICAR A
RECONSIDERAÇÃO
CIRCUNSTÂNCIAS

DA DECISÃO
FÁTICAS
E

PRESERVAÇÃO
.nJRÍDICAS

DAS
QUE

FUNDAMENTARAM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR

1

Aqui, embora seja irrelevante para o deslinde do caso concreto, o amor ao rigor técnico nos impõe uma
pequena correção: nada obstante o Ato da Mesa do Congresso tenha declarado a "perda de eficácia" da
medida provisória a partir do dia 12/12/20 I I, o seu dies ad quem é, de fato, J5/12/2011, tendo em vista que,
à luz do § 4c do art. 62 da CRFB/88, o prazo de vigência da Medida Provisória é contado à partir da sua
publicação. Logo, como a MP 542/2011 foi originalmente publicada em 15/08/201 I, com vigência por 60
dias, posteriormente prorrogada por igual período, o termo final da sua vigência foi projetado para o dia
15/!2/201 I e não 12/12/2011.
4

.

Com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo

Parquet, verifica-se que os novos fatos noticiados nos autos não têm o condão de
ensejar a concessão do pedido de liminar com a suspensão dos efeitos da licença
de operação emitida em favor da UHE Santo Antônio, como se passa a
demonstrar.

111.1 Da ausência de fumus boni iuris- Da superveniência da
Medida Provisória no 558, de 05 de janeiro de 2012, que excluiu
do Parque Nacional Mapinguari as áreas atingidas pelo
reservatório da UHE Santo Antônio~ preservando a validade da
Licença de Operação no 1.04412011
Importante, registrar ab initio, que nada obstante a declaração de
"perda de eficácia" da MP 542/2011 em "12112/2011 (leia-se 15/12/2011) e
posterior edição da MP 558/2012 em 05/01/2012 (publicação em 06/01/2012),

não houve qualquer solução de continuidade no atendimento das coqdições
e dos requisitos legais para a expedição da licença de operação da UHE
Santo Antônio.

Isto porque, a inteligência dos §§ 3° e 4°, do art. 62, da CRFB/88
revela que, mesmo na hipótese de "perda de eficácia" pelo decurso do tempo, as
relações jurídicas decorrentes da medida provisória serão por ela regidas, caso
não editado Decreto Legislativo pelo Congresso NacionaJ, confira-se:

Art. 62. Em caso de relevânc;a e urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las
de imediato ao Congresso Nacional.

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12
perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no
prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez por igual
5

período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo,
as relações jurídicas delas decorrentes.

(... )
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere

o § 3° até

sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida
provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos
praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

E o fundamento jurídico-constituciona] para a referida previsão
não poderia ser outro que não a segurança jurídica, de modo a preservar a
validade dos atos jurídicos praticados sob a égide das medidas provisórias. A
propósito do tema, colhemos o seguinte escólio doutrinário:
Atento às desastrosas consequências que a perda de vigência da medida
provisória pode acarretar no ãmbito da segurança das relações, o
constituinte prevê que o Congresso regulará essas relações.
Este preceito já existia antes da Emenda Constitucional n.32/2011, mas
raramente se concretizava. A Emenda, então, dispôs, no § 11 do art. 62da
Constituição, que, se a regulação das relações advindas da medida
provisória não convertida em lei não se consumar em até sessenta dias da
rejeição ou da caducidade, essas relações hão de se conservar regidas
pela medida provisória.
Criou-se, desse modo, uma hipótese de ultra-atividade da medida
orovisória não converlida em lei, mas penas para

a

disciplina das

relações formadas com base na mesma medida provisória e durante a
sua vigência.

O texto constitucional não é claro no que pertine ao que ocorre durante o
prazo de sessenta dias que o Congresso dispõe para a edição do decreto
/egislatívo. O intuito da norma

e a sua compreensão no novo sistema

instaurado pela Emenda n. 32/2001 conduzem a crer que, nesse
período, as relações continuam sob a regência da medida provisória,
6

:J

somente dela se apartando se o Congresso se dispuser a disciplinálas diferentemente. Entender de outra forma corresponderia a aceitar
um vácuo normativo no período em que se aguarda a deliberação do
Congresso, o que não atende ao propósito de segurança jurídica que
inspirou o próprio dispositivo da Lei Maior.

2
-

grifo nosso

Com efeito, os §§ ll e 12, do art. 62, da Constituição Federal,
introduzidos pela EC n. o 32/2001, atendendo ao reclamo da segurança jurídica
e da presunção de legitimidade dos atos legislativos, manteve hígidas as
relações reguladas por Medida Provisória, ainda que extirpadas do cenário
jurídico, ratione materiae.
Como é cediço, a edição de Medidas Provisórias, com força de
lei, pelo chefe do Poder Executivo é uma exceção ao Principio da Divisão de
poderes consagrado

constitucionalmente~

que, todavia,

limita-se pelo

Princípio Democrático de Direito, do qual decorre o Princípio da Segurança
Jurídica, o qual visa à estabilidade dos direitos subjetivos, verbis:
"( ... ) A temática deste número liga-se à sucessão de leis no tempo e à
necessidade de assegurar o valor da segurança jurídica, especialmente no
que tange à estabilidade dos direitos subjetivos. A segurança jurídica
consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o
conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus
atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante
condição da segurança jurídica está na relativa certeza de que os
indivíduos têm de que as relações realizadas ob o império de uma norma
devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída.
Realmente, uma lei é feita para vigorar e produzir seus efeitos para o
futuro. Seu limite temporal pode ser nela mesma demarcado ou não. Seu
texto, às vezes, delimita o tempo durante o qual ele regerá a situação
fática prevista. Outras vezes ela é feita para regular situação transitória,
decorrida a qual perde vigência e, consequentemente, a eficácia.
2

MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. 2" edição. Saraiva. São Paulo: 2008. p . 895-896
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O mais comum, contudo, é que uma lei, uma norma, só perca o vigor
quando outra a revogue expressa ou tacitamente. Se a lei revogada
produziu os seus efeitos em favor de um sujeito,

diz~se

que ela criou

situação jurídica subjetiva, que poderá ser um simples interesse, um
interesse legítimo, a expectativa de um direito, um direito condicionado, um
direito subjetivo. Este último é garantido jurisdicionalmente, ou seja, é um
direito exigível na via jurisdicional. Recebe, assim, proteção direta, pelo
que seu titular fica dotado do poder de exigir uma prestação positiva ou
. ....
( )3"
nega t1va

Por conseguinte, infere-se que a ratio essendi da suprareferida
norma constitucional visa a preservar a estabilidade das relações jurídicas e
salvaguardar os diretos subjetivos, ante o primado da segurança jurídica.

In casu, como ainda não há noticia da edição do decreto
legislativo mencionado no art. 3°, do art. 62, até mesmo porque não esgotado o

prazo para sua expedição, nos termos do § 11, do mesmo dispositivo, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da
MP D 0 542/2011, conservar-se-ão por ela regidas.

Noutras palavras, considerando gue a Licença de Operação D 0

1.044/2011 foi expedida à UHE Santo Antônio com amparo nas alterações
promovidas no Parque Nacional Mapinguari por meio da MP

inexorável a conclusão de que os atos jurídicos

praticad~s

D

0

542/2011, é

sob a égide da

referida medida provisória, inclusive a licença de operação da UHE Santo
Antônio, permanecem integralmente válidos. Isto porque, na esteira da
doutrina mencionada acima, "a regulação criada pela medida provisória não se

3

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros, São Paulo 21" ed., p. 431432
8

projeta para o futuro; apenas preserva a validade dos atos praticados antes de

ser repelida".."
Não bastasse a argumentação que se vem de expor, que por si só
já seria suficiente para demonstrar a preservação da higidez da licença de
operação concedida à UHE Santo Antônio, cumpre ainda consignar que o Poder
Executivo editou a Medida Provisória no 558/2012, ratificando, relativamente às
condições para expedição da licença de operação à UHE Santo Antônio, as
disposições da MP no 542/2011, o que também toma baldo de fundamentação o
pedido de reconsideração apresentado pelo MP.
Nesse sentido, o cotejo analítico entre os dois instrumentos
normativos demonstra que todas as condições necessárias à expedição e
manutenção da Licença de Operação da UHE Santo Antônio foram preservadas
na nova medida provisória, o que revela a pennanência dos fundamentos
jurídicos que justificaram o indeferimento do pedido de liminar, senão vejamos:
(i) medida provisória constitui espécie normativa que atende

perfeitamente ao princípio da reserva legal;
(ii) a matéria tratada na Medida Provisória n° 558/12 não está

vedada pelas disposições do art. 62, § 1° da CRFB/88;
(iii)as alterações promovidas na Lei n° 12.419/2010, por força da
MP n° 558/2012, revelam a pennanência das condições juridicas necessárias à
preservação da validade da Licença de Operação n° 1.044/2011; e
(i v) inaplicável a vedação constante no § 1O do art. 62 da

CRFB/88 5, tendo em vista que a Medida Provisória n° 558/2012 foi editada na
4

Op. Cit. p. 896
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sessão legislativa de 2012, sendo certo que a Medida Provisória no 542/2011 teve

sua vigência encerrada na sessão legislativa de 20 11.

Com efeito, as questões jurídicas relacionadas aos itens "i" e "ii"
acima já foram exaustivamente analisadas por ocasião da manifestação acerca do
pedido de liminar, na decisão interlocutória de fls. 128/132, bem como nas
contestações apresentadas pelos Requeridos, de modo que a mera repetição dos
fundamentos invocados anteriormente seria enfadonha, daí porque se rogam as
mais respeitosas vênias para simplesmente invocá-las como parte integrante
desta manifestação, revelando o descabimento do pedido de reconsideração
apresentado pelo Ministério Público.

Em relação ao item "iii", melhor sorte não assiste ao Ministério
Público, na medida em que, como muito bem alinhavado na decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de liminar, os projetos hidrelétricos do
Rio Madeira, notadamente da UHE Santo Antônio, encerram vultosos
públicos

e

privados

de

suma

· · .· .
.'

.. :.•+-

investimentos

..

importância

para

o

desenvolvimento nacional. Tanto é assim que a UHE Santo Antônio teve

reconhecido seu caráter estratégico e estruturante por meio da Resolução

no 004/2007 do CNPE.
Nesse particular aspecto, importante rememorar que até a
obtenção da Licença de Operação, foram realizados complexos estudos de
impacto ambiental para que as obras da usina fossem objeto de licença prévia
pelo IBAMA, o qual exigiu e conduziu a realização de prévia consulta em

§ lO. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medída provisória que tenha sido rejeitada ou
que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

.'!

TO

_ .. - ,•

reunião pública realizada em Porto Velho em 14/05/2004 para defmir o
conteúdo do termo de referência para a elaboração do EIA/RlMA relativo à
usina, que contou com a participação das comunidades afetadas, ONGs,
empresários, autoridades e Ministério Público, trabalho este concluído e
entregue em 30/05/2005.

Ao

longo

do

biênio

2005/2006,

o

IBAMA

solicitou

esclarecimentos adicionais, tendo sido realizadas quatro audiências públicas
em novembro de 2006. Em 09/07/2007; outorgou-se a Licença Prévia. Em
13/08/2008, foi concedida a Licença de Instalação (LI/IBAMA n°. 540/2008).

A Licença de Operação, portanto, alinha-se às fases anteriores.
visando o incremento do potencial hidrelétrico da região, em substituição a
fontes de energia altamente poluentes, como as tennelétricas.

No entanto, por força da Lei 12.249/201 O, o Parque Nacional
Mapinguari foi ampliado e a partir de então o reservatório da UHE passou a
incidir sobre área da referida unidade de conservação a qual, por possuir
regime jurídico restritivo, inviabilizou o seguimento do empreendimento
projetado. Afinal, o regime especial de proteção da UC

~

categoria Parque

Nacional - impõe restrição total a quaisquer atividades a serem realizadas na
área do Parque Nacional, salvo visitação, turismo ecológico e pesquisa
científica.

Assim, a Medida Provisória n° 542/2011 e agora a Medida
Provisória n° 558/2012, surgiram em regime de urgência para corrigir a
distorção,

dimensionando

adequadamente

o

Parque

Nacional

de
ll

Mapinguari,

de

modo

a

(!_ermitir

a

entrada

em

operação

dos

empreendimentos tão importantes uara o país. A propósito, confira-se a
exposição de motivos da MP 558/2012:

EMJ Nf2 2- MMAIMDAIMPIMME

Brasília, 5 de janeiro de 2012.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

(. ,.)

1O. Em segundo lugar, propõe-se também a redefinição dos limites do
Parque Nacional Mapinguad, criado pelo Decreto de 5 de junho de 2008 e
ampliado pela Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, como uma das
contrapartidas ao repasse para o Governo de Rondônia de parte do
território da Floresta Nacional do Bom Futuro. Sabia-se que a área

destinada à ampliação do Parque Nacional Mapinquari era contígua
ao Rio Madeira e próxima à futura Usina Hidrelétrica de Jirau. e

posteriormente constatou-se gue trechos incluídos na recente
ampliação do Parque Nacional Mapinguari. de igual forma, iriam ser
inundados pelos lagos das Usinas de Jirau e de Santo Antônio. Além
da porção previamente excluída, cerca de 3.214 hectares seriam

inundados pelo lago da Usina de Santo Antônio e, aproximadamente,
4.038 hectares seriam afetados pelo lago de Jirau em decorrência do
"efeito de remanso" e, ainda, 1.055 hectares do canteiro de obras
dessa última usina.
11. Assim, o presente ato visa corrigir com urgência esta

situ;~Ção

que, atualmente, configura impedimento legal ao funcionamento dos
referidos empreendimentos hidrelétricos. Adicionalmente, também está

se propondo a exclusão de uma pequena porção de cérca de 163 hectares
no extremo leste da área recém incorporada ao Parque Nacional
Mapínguari, que, após

o enchimento do reseNatório de Santo Antônio,

ficará isolada do restante da unidade de conservação, o que diminuirá sua
importancia enquanto área protegida.

12. A entrada em operação das primeiras unidades geradoras da UHE
Santo Antônio é fundamental para a melhoria do atendimento
12
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eletroenergético do Sistema Acre-Rondônia. po;s permitirá a redução
da geração térmica local, que opera com custos ambientais e
econômicos mais elevados em relação à geração hidrelétrica.

Portanto, os requisitos legais, ambientais e regulatórios

exigidos por- ocasião da emissão da Licença de Operação n° 1.044/2011
permanecem totalmente atendidos por força da emissão da Medida
Provisória n° 558/2012.

Ou seja, ao contrário do alegado pelo Ministério Público,
com a edição da MP 558/2012, as áreas atingidas pelo lago do reservatório
da UHE Santo Antônio não fazem parte do Parque Nacional Mapinguari, o
que afasta as limitações impostas pela Lei no 9.985/2000 e legitima a licença

de opera~ão expedida em favor do empreendimento.

Ao fim e ao cabo, verifica-se que o pedido de reconsideração
apresentado pelo Ministério Público às fls. 284/290 encontra-se despido de
amparo fático e jurídico, daí porque deve ser indeferido.

111.2 Do significativo incremento no periculum in mora inverso
em virtude da operação comercial da UHE Santo Antônio

Finalmente, considerando que a concessão da liminar pleiteada
reclama a presença concomitante do fumus bani iuris e do periculum in mora,
cumpre demonstrar que a concessão da liminar vindicada é que terá o condão
de acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizando situação
de perigo inverso. Com efeito, a suspensão dos efeitos da Licença de
13
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Operação emitida à UHE Santo Antônio implicaria a decretação da
inviabilidade do empreendimento.

Nesse contexto, tal como asseverado na primeira manifestação
acerca do pedido de liminar, não há dúvidas que tal medida seria um
verdadeiro retrocesso nesse complexo procedimento de licenciamento,
mormente quando já em estágio avançado o empreendimento e demonstrada
sua integral regularidade, inclusive em face das medidas mitigatórias e
compensatórias já noticiadas pelo IBAMA nestes autos.

O

possível

comprometimento

do

cronograma

·.·

/J

do

empreendimento assumido perante o Poder Concedente traria inestimáveis
prejuízos à já necessitada população da região dos Estados do Acre e
Rondônia e ao próprio país, considerando que, em operação, a UHE Santo
Antônio terá sua operação conectada ao Sistema Interligado Nacional - SIN,
assegurando 3.150MW de geração de energia nos próximos anos.

A própria exposição de motivos da Medida Provisória n°
558/2012 é clara acerca da relevância do início da operação comercial da UHE
Santo Antônio para o sistema elétrico nacional, daí porque a suspensão dos
efeitos da licença de operação, além de despida de suporte fático e jurídico, trará
inestimáveis e irreparáveis prejuízos não ó para o empreendedor titular da
concessão, mas também para o sistema como um todo, eis que beneficiário final
do aproveitamento hidráulico em questão.

Não por outro motivo, ao se debruçar sobre o ponto, a r. decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de liminar já havia consignado:
14
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A relevância da Medida Provisória pode ser aferida pelo volume e a/to
custo da obra da Usina de santo Antônio, a qual já passou por toda a fase
de licenciamento, estando prestes a entrar em operação. A concessão de
licenciamento, íncfusive de Licença de Operação, faz presumir, até que

se

prove em contrário, que todos os requisitos exigidos legalmente foram
preenchidos.
Paralelamente, da análise da Medida Provisória

n° 54212011 e da Lei

12.24912010, verifico que a área total reduzida do Parque Nacional
Mapinguari não foi tão significativa em face da extensão do aumento
efetuado pela Lei n° 12.24912010. Isso porque, na redação original da Lei a
área do parque foi ampliada em cerca de 180. 900ha, e, após a MP, a
ampliação doi de 172.430 há (art. 115).
Nesse ponto, é pertinente o entendimento do MM. Juiz Federal Titular
desta Vara Ambiental, quando, ao decidir o pedido de liminar nos autos n°
2056·74.2011.4.01.4100, frisou que "cuidam as Usinas Hidrelétricas de
Jirau e de Santo Antônio de obras de grande porte, de relevância à
economia nacional, e cujos impactos ambientais, na busca pelo equilíbrio
entre o desenvolvimento e a preservação ambiental já foram objeto de
diversas demandas judiciais,

o que revela a grande imporlância,

. notoriedade e publicidade dos empreendimentos. "

Soma-se a isso o fato de que a UHE Santo Antônio já está na
iminência de entrar em efetiva operação comercial, eis que autorizada pela
ANEEL por meio do Despacho no 4.629/2011, de 02 de dezembro de 2011.

Ora, se por ocasião da apreciação da liminar já se
rl~lumbrava

:~.......: '·· .

o periculum inverso em virtude do possível comprometimento

do cronograma da obra, cujos investimentos totais montam a ordem de 1,!)
bilhões de reais, o perigo decorrente da concessão da liminar se revela ainda
de maior relevo agora, quando iminente a operação comercial do
l5
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empreendimento, daí porque a liminar merece ser indeferida também sob
esta uerspectiva.

IV- CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e valendo-se mais uma vez do
criterioso exame de Vossa Excelência, a Santo Antônio Energia S.A. requer e

espera seja. indeferido o pedido de reconsideração manejado
às fls. 284/290,

mantendo~se

~los

Autores

incólume a Licença de Operação no 1.044/2011,

regularmente expedida pelo IBAMA em favor da UHE Santo Antônio.
Nesses termos, pede deferimento.
Brasília, 19 de janeiro de 2012.
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