
Ofício n.º 309/2017 CAOPJDH                                                                 Curitiba, 13 de março de 2017.

Procedimento Administrativo MPPR-0046.16.075212-0

Senhor Diretor-Presidente, 

Cumprimentando-o, servimo-nos do presente para, em atenção ao contido no ofício n.º 125/2017

encaminhado a esse CAOP, no qual Vossa Excelência prestou informações sobre as providências adotadas no

âmbito do Instituto Ambiental do Paraná em relação ao contido no Ofício n.° 832/2016 (CAOPMAHU) e

Ofícios  n.ºs  1.001/2016  e  1.407/2016  (CAOP  Direitos  Humanos),  referentes  aos  Procedimentos

Administrativos  MPPR-0046.16.075212-0  (CAOP  Direitos  Humanos)  e  MPPR-0046.16.045547-6

(CAOPMAHU), que noticiam o descumprimento das condicionantes da Licença de Instalação n.° 17.033, de

17 de junho  de 2013, por parte do Grupo Neoenergia, no tocante à instalação da Usina Hidrelétrica do Baixo

Iguaçu, apresentarmos as seguintes considerações:

CONSIDERANDO que o Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu “CEBI” justificou nas ações do

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), durante o processo de negociação do Termo de Acordo, a

demora na implementação de um Programa de Remanejamento da População atingida pelo empreendimento

UHE Baixo Iguaçu, de acordo com o estabelecido no PBA – Plano Básico Ambiental e com as condicionantes

da licença de instalação n.º 17033 concedida pelo Instituto Ambiental do Estado do Paraná, o que demonstra a

necessidade da constituição de um Grupo de Acompanhamento para as negociações;

Ilustríssimo Senhor
LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente 
Instituto Ambiental do Paraná -IAP
Nesta Capital

Rua Marechal Deodoro, 1020 – 9º andar – Centro – Curitiba – Paraná – Brasil
CEP 80.060-110 – Telefone: + 55 41 3250-4897 – Fax: +55 41 3250-4903

http://www.direito.caop.mp.pr.gov.br

http://www.constitucional.mp.pr.gov.br/


CONSIDERANDO que o Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu “CEBI” apresentou ao Instituto

Ambiental  do  Estado  do  Paraná  o  Programa  de  Remanejamento  Populacional  –  Diretrizes  e  Critérios  –

registrado no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos de Capanema no livro B-049, folha 069/76, no

qual se contemplou somente o auto reassentamento assistido através do recebimento de uma carta de crédito,

diversamente  do  que  foi  previsto  no  Plano  Básico  Ambiental,  aprovado  como  condicionante  da  licença

ambiental pelo Instituto Ambiental do Paraná;

CONSIDERANDO a necessidade da realização do cadastramento físico e da confecção dos laudos

de avaliação das propriedades rurais com a plena garantia de que os direitos fundamentais dos atingidos pelo

empreendimento serão respeitados e assegurados;

CONSIDERANDO  as  recomendações  da  Comissão  Especial  no  que  se  refere  à  instalação  de

empreendimentos  hidrelétricos,  instituída  através  da  Resolução  n.º  26/2006,  do  Conselho  de  Defesa  dos

Direitos da Pessoa Humana – atualmente, Conselho Nacional de Direitos Humanos – após analisar, por quatro

anos, as violações de direitos humanos decorrentes da implantação de barragens no Brasil, e cujo relatório final

foi aprovado pelo referido Conselho no mês de novembro de 2010; 

CONSIDERANDO  que o Guia  elaborado pela  Relatoria  Especial  da  ONU denominado  “Como

atuar em projetos que envolvem despejos e remoções?” determina que as pessoas devem receber compensação

justa por qualquer perda pessoal e material imposta pela remoção forçada, a qual deve cobrir danos e custos

materiais e não materiais;

APRESENTAMOS a  Vossa  Senhoria,  em  anexo,  as  “Diretrizes  para  atuação  do  Grupo  de

Acompanhamento  do  Cadastro  Físico  e  Negociações  envolvendo  as  propriedades  atingidas  pelo

empreendimento Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu”, e recomendamos a sua implementação, que entendemos

essencial à validade das negociações pelo CEBI e ao cumprimento do PBA e das condicionantes da licença de

instalação já concedida.  

Outrossim, solicitamos-lhe, no prazo de dez dias, manifestação escrita acerca da possibilidade da

criação do Grupo de Acompanhamento, com a observância das Diretrizes formuladas no documento em anexo.

Certos do pronto atendimento à solicitação efetuada,  renovamos a Vossa Senhoria protestos de

consideração e apreço.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias  

Ana Paula Pina Gaio
Promotora de Justiça
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