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Ação judicial é nova ameaça a Jirau
SÃO PAULO - Os esforços do Ministério de Minas e Energia (MME)
em conciliar os consórcios que disputavam a concessão da usina
de Jirau, Energia Sustentável (Enersus), vencedora, e a Jirau
Energia, liderada pela Odebrecht, foram à lona com a ação civil
pública do Ministério Público Federal (MPF) e Estadual (MPE) do
estado de Rondônia que pedem a anulação do leilão. O resultado
pode acabar com uma das principais obras previstas no Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem um custo estimado
de R$ 8,7 bilhões.
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O principal motivo alegado para a ação é a mudança em 9,2 km
do eixo para a construção do empreendimento. Os autores da
ação afirmam que essa atitude viola as resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama), dos dispositivos da
Constituição Federal e da Lei de Licitações. Além da Enersus, a ação foi p
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
Renováveis (Ibama).
Procurados para falar sobre o assunto, ambos os autores da ação, o procur
Alves Soares e a promotora de Justiça Aidee Maria Moser Torquato Luiz, não at
DCI. Segundo informações da assessoria de imprensa do MPF/RO, a ação foi ba
que prevê apenas alterações técnicas no empreendimento.
Na ação, é pedida a anulação do leilão de Jirau, a não concessão da licença
nova proposta, a realização de um novo licenciamento ambiental do Ibama, q
novo local, que o consórcio não inicie as obras da usina e a anulação da licenç
agência e o Ibama aprovem o projeto do Enersus.
Os autores afirmam que acatar as alterações pretendidas sem novos est
implicações para o meio ambiente e permitirá a continuidade de um processo
pela alteração de seu objeto principal, que redundará na concessão da licença
da obra.
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A Aneel, apesar de não ter sido notificada até o fechamento desta edição
afirmar que a mudança de localização do projeto está prevista, mas não de fo
licitação, é a chamada otimização de projeto.
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A agência explica que o vencedor obteve a concessão do aproveitamento h
estudos de inventário e mesmo com a assinatura do contrato, ocorrido na prim
Por essa razão, a característica que a Enersus não pode alterar é a energia
contratada no leilão, que é de 1975,3 MW médios. Contudo, a agência ainda
Básico Técnico apresentado pela Enersus para que as obras sejam iniciadas. O
de sua assessoria de imprensa que o processo de licenciamento ambiental ainda
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Porém, a ação ajuizada não está restrita apenas à questão ambiental, o M
defende que houve desigualdade de competição entre os consórcios concorren
de custos que a mudança do projeto proporcionaria à Enersus. De acordo
Processo Civil Pérsio Thomaz Ferreira Rosa, o MP pode entrar com essa med
funções. "Sempre que há uma modalidade de licitação, e esse leilão é uma
envolvido".

Anúncios Google

Soluções
Datasul
Atendimento
Datasul em São
Paulo Ligue 0800
772 2210
www.DatasulMorumbi.co
m.br

A posição oficial da maior afetada com todo esse imbróglio, a Enersus, é de nã
ação até que seus advogados analisem o conteúdo processo. A empresa afi
notificada oficialmente da ação e que soube desta pela imprensa. Essa é a
interpelação de seu presidente, Victor Paranhos, pela Odebrecht, sobre a
industrial no caso do relatório entregue à Aneel e ao Ibama, dados que
disponíveis apenas às pessoas envolvidas na negociação.
A líder do consórcio Jirau Energia também preferiu não se pronunciar sobre o c
encontro de suas pretensões iniciais ao questionar o projeto entregue à Aneel,
da Odebrecht limitou-se a informar é que os executivos da empresa estão reun
a definição de parcerias com a Associação Comercial e com a Federação das I
do cronograma das obras da usina de Santo Antonio, cuja autorização par
concedido em 25 de agosto.
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