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> As lições de Brumadinho um ano depois da tragédia

O tema segurança de barragens, apesar de há muito ser debatido nos setores regulados, tornou-se popular apenas
em 2015, quando do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Naquela oportunidade,
iniciou-se no Congresso Nacional um movimento visando à alteração da Lei de Segurança de Barragens, tendo
sido apresentados ao menos dois projetos de lei nesse sentido, os quais pouco evoluíram nos primeiros anos após
o acidente.
Em 2019, contudo, depois do desastre ocorrido em Brumadinho, o movimento ganhou força, e tanto a Câmara
dos Deputados, quanto o Senado Federal foram tomados por dezenas de projetos de lei objetivando alterar a
norma que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010).
Agora, a Câmara dos Deputados coloca em debate o Projeto de Lei nº 550/2019, que altera a Lei de Segurança de
Barragens e propõe outras medidas.
O projeto teve tramitação relâmpago no Senado Federal, onde foi aprovado em duas comissões em um único dia.
Já na Câmara dos Deputados, o texto aprovado pelo Senado sofreu diversas alterações, e hoje apresenta propostas
interessantes para a garantia da segurança das barragens do país. Apesar disso, alguns aspectos do documento
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merecem uma análise mais criteriosa dos congressistas, de modo a permitir que as medidas propostas sejam, de
fato, efetivas, especialmente para o setor elétrico, cujas barragens em nada se assemelham àquelas do setor de
mineração – objeto dos desastres em questão.
Um dos principais exemplos refere-se à fiscalização da segurança da barragem pelo órgão fiscalizador do setor
regulado e pela autoridade competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente (o órgão licenciador do
empreendimento), podendo essa, inclusive, lavrar auto de infração em razão do descumprimento da norma.
Cientes de que a intenção é incluir um novo agente fiscalizador ao processo, essa não parece ser a melhor opção,
eis que a fiscalização de uma barragem do setor elétrico envolve análises técnicas de questões hidrológicas,
hidráulicas, geológicas e geotécnicas, e, ainda, de questões estruturais. Ou seja, necessita de uma equipe de
profissionais altamente especializados, com experiência nas mais modernas técnicas de supervisão, os quais não
compõem os quadros dos órgãos ambientais do país.
O licenciamento ambiental é o procedimento pelo qual o órgão ambiental licencia a localização, instalação,
ampliação e operação de atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou
capazes de causar degradação ambiental. Nesse contexto, os estudos ambientais têm como objetivo analisar as
condições físicas e socioeconômicas do local onde será implantado o empreendimento, identificando eventuais
impactos e definindo as medidas mitigadoras e compensatórias pertinentes. Eles não trazem elementos técnicos
que permitam a análise da segurança de uma barragem. Daí porque, dentre as competências do órgão licenciador,
não está o aferimento da referida segurança.
Não fosse suficiente, a definição de atribuições conjuntas ao órgão fiscalizador da atividade e órgão licenciador do
empreendimento enfraquece a governança de ambos, podendo suscitar conflitos e duplicidade de exigências, o
que gera insegurança jurídica aos empreendedores e fragiliza o processo de fiscalização da segurança da
barragem.
Nessa toada, fica claro que a fiscalização das barragens deve ser executada exclusivamente pelos órgãos
fiscalizadores do respectivo setor regulado, no caso do setor elétrico a Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL.
Outro ponto do projeto que merece atenção refere-se à delimitação das atribuições dos órgãos de defesa civil no
desenvolvimento de práticas preventivas, como a realização de exercícios simulados para concretização dos
Planos de Ação e Emergência, as quais foram impostas exclusivamente aos empreendedores.
A atual redação da Lei de Segurança de Barragens já prevê a elaboração de um Plano de Ação e Emergência, pelos
empreendedores, para o estabelecimento das ações a serem executadas em situações determinadas. No entanto, o
novo texto vai além, determinando que cabe ao empreendedor, durante a elaboração do Plano, a realização de
exercícios simulados periódicos com os envolvidos e as comunidades potencialmente afetadas.
Ao nosso sentir, a atuação isolada de empreendedores na gestão da emergência – especialmente no
desenvolvimento de medidas práticas como simulados – jamais terá eficácia se não houver o envolvimento das
autoridades de proteção e defesa civil, que são treinadas para essa finalidade e cujos agentes estarão em campo
em uma situação de emergência.
É evidente que o empreendedor deve viabilizar a realização de referidos simulados, apoiando sua preparação e
execução. Contudo, não se pode olvidar a relevância da condução dessas ações pelos entes federados, por meio de
seus órgãos de defesa civil, que também devem atuar no estabelecimento de rotas de fuga e pontos de encontro,
além de outras medidas práticas de segurança propostas na legislação em vigor (Lei nº 12.608/2012 – Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil).
Para tanto, há uma necessidade premente de estruturação dos órgãos de defesa civil municipais, cujos Planos de
Contingência precisam ser elaborados, de modo a garantir uma resposta efetiva à população, não apenas em os
casos de rompimento de barragens, mas diante de outras ameaças menos extraordinárias, como deslizamentos de
terra e enchentes.
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A Lei nº 12.334/2010 está em consonância com suas congêneres ao redor do mundo. Ocorre que não há legislação
que possa garantir a total ausência de acidentes. Daí porque é tão importante que, além dos empreendedores e
dos órgãos fiscalizadores, os agentes de defesa civil sejam treinados e estruturados para cumprir o papel que lhes
cabe na implantação da Política Nacional de Segurança de Barragens. A determinação acertada das competências
dos agentes envolvidos no processo é essencial para garantir a efetividade das medidas preventivas e,
especialmente, das medidas práticas de proteção.
*Renata Messias Fonseca é coordenadora do Grupo de Trabalho de Licenciamento Ambiental do
Fórum do Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE), coordenadora do Comitê de Meio Ambiente
da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, sócia de Borges & Almeida
Advocacia e da Dominium Ambiental Ltda.
*Julia Heidrich Sagaz é coordenadora do Grupo de Trabalho de Licenciamento Ambiental do
Fórum do Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE) e diretora Socioambiental da Associação
Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia (ABIAPE)
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> Internação compulsória por coronavírus é legítima e constitucional

Prudência. Calma. É o que recomenda aos consumidores de todo o País a Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon), órgão da administração pública federal ligada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP).
Em meio às ações preventivas contra o coronavírus, vivemos momentos em que são necessários controle,
equilíbrio e informação confiável. E não menos importante: não estoquem produtos: isso só aumenta preço. Os
setores de supermercado e farmácia já declararam que não há risco de desabastecimento (se mantivermos salutar
o sistema de livre flutuação de preços, sem cair em tentações populistas, embora controlando exageros e práticas
oportunistas de empresários).
A Senacon tem procurado, desde o início, soluções junto ao setor privado e a outros órgãos de governo para evitar
problemas para os consumidores e para o funcionamento das atividades da iniciativa privada. Nesse sentido, o
primeiro tema acompanhado pela Secretaria derivado da crise envolveu os setores aéreo e de turismo. Há duas
semanas, a Senacon convocou reunião com a participação de diversos ministérios (Turismo, Economia, Saúde,
entre outros) e agências reguladoras – Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agência Nacional de
Vi ilâ

i S

itá i (ANVISA)

bj ti

d

t b l

i ã d

f d

l

l ã

/

Vigilância Sanitária (ANVISA) – com o objetivo de estabelecer uma posição do governo federal em relação a
cancelamentos e remarcações de voos e de pacotes.
Na ocasião, já se vislumbrava a possibilidade de o consumidor avocar a chamada exceção de caso fortuito e força
maior para destinos internacionais de elevado risco (China e Itália), mas não de forma generalizada como alguns
outros órgãos estaduais e municipais vinham preconizando. A Nota Interministerial recomendou cautela no
pedido de cancelamento dos consumidores e a utilização da plataforma www.consumidor.gov.br para negociação
com as aéreas.
Ao mesmo tempo, a Senacon iniciou negociação com setor de turismo para incluir nessa plataforma as maiores
agências de viagens e hotéis (embora alguns já estejam cadastrados). Cumpre esclarecer que antes de emitir a
Nota Interministerial, a Senacon ouviu previamente diversas entidades do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC), o qual coordena.
Com a decretação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e mediante diversos atos de governo
fechando fronteiras e fechando estabelecimentos públicos, a Senacon emitiu nova nota, agora reconhecendo a
ampliação de casos de força maior, orientando empresas de aviação e de turismo que remarcassem, sem qualquer
custo adicional aos consumidores (leia-se tarifas, multas etc), passagens e pacotes turísticos. Ao mesmo tempo,
sugeriu-se aos consumidores que evitassem cancelamentos, contribuindo com a economia brasileira (afinal, o
setor de turismo e aéreo gera muitos empregos), mas também aproveitando boas oportunidades para o segundo
semestre, dado que a previsão do pico da contaminação não ultrapassaria 60 dias.
Esse processo de negociação prossegue curso, e espera-se que seja concluído em breve. Cabe-nos desenhar a
política nacional das relações de consumo, fiscalizar o cumprimento da lei federal em práticas que tenham
repercussão em todo território do país, harmonizar as relações no mercado, viabilizar mecanismos rápidos e
alternativos de solução de disputas e articular políticas públicas com outros entes federais, particularmente
agências reguladoras e outros ministérios. A Senacon trabalha em defesa do consumidor, e redobra esforços para
trabalhar pelas melhores soluções neste momento delicado
Alinhada às ações públicas preventivas ao coronavírus, a Senacon reforça a atuação para coibir a prática de preços
abusivos. Há notícias de aumentos substanciais de preços de produtos como álcool em gel e máscaras. É
importante ressaltar que situações de choque de oferta ou demanda – como uma abrupta corrida de
consumidores a farmácias e supermercados, ao lado da parada da produção na China e na Europa – podem
causar aumentos de preço, em razão da lei da oferta e da procura, que não pode ser revogada por autoridade
pública.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) coíbe a prática oportunista de aumento arbitrário de preços sem que
haja racionalidade econômica para tal conduta. Vale dizer: uma coisa é a farmácia comprar mais caro e revender
mais caro. Isso é um ajuste de mercado a uma situação de crise. Outra situação é estocar produtos adquiridos a
preços baixos com objetivo de vender mais caro, apropriando-se do excedente dos consumidores num momento
de crise. Adam Smith, pai do liberalismo econômico, em sua “teoria dos sentimentos morais”, já alertava que não
existe economia de mercado sem um mínimo ético, sem empatia. Mas essa é situação de exceção. O risco do
excesso de intervenção no mercado é, como sabemos da história do país, desabastecimento, filas. Não há solução
simples para problemas complexos.
Por tudo isso, a Senacon estabeleceu parcerias com entidades do setor privado com vistas a evitar esse tipo de
prática abusiva, esclarecendo fornecedores e emitindo Nota Técnica orientativa aos Procons e às empresas.
Também criamos canais de denúncia tanto com a Câmara dos Deputados e com a Net (entidade que congrega
plataformas de comércio eletrônico, os marketplaces), quanto com a Associação Brasileira de Supermercados. O
mesmo está sendo negociado com a Associação de Farmácias. A Senacon entende que a parceria com o setor
privado é o principal caminho para coibir abusos, de forma a harmonizar as relações de consumo e a evitar
criminalizar a atividade empresarial que garante o abastecimento da população.
Há, porém, abusos que devem ser tratados como tal. Por isso, a Senacon também está tratando de investigar uma
denúncia trazida por um Procon municipal dando conta de aumento de 500% na venda de um produto. Primeiro,
a Senacon verificará se houve de fato esse aumento Esse pode ser sim um daqueles casos de preço abusivo O

/

a Senacon verificará se houve de fato esse aumento. Esse pode ser, sim, um daqueles casos de preço abusivo. O
cuidado, aqui, é de se estabelecer uma série histórica de notas fiscais minimamente confiável, a fim de apurar se
se trata de um ajuste de mercado a uma crise ou de comportamento oportunista.
A Senacon tem sido muito procurada, também, por empresários preocupados com a falta de uniformidade de
entendimentos de Procons municipais e estaduais nesse momento de crise. Não há subordinação nem hierarquia
entre os órgãos federal, estadual e municipal. Os Procons são órgãos da administração pública municipal e
estadual, integrando a esfera diversa da União Federal e gozando de autonomia. O CDC apenas estabelece
diferentes competências. Sabidamente, cabe à União temas de repercussão nacional. De fato, não é bom para o
mercado de consumo (ainda mais em momentos de crise) que haja inúmeras interpretações legais. A Lei de
Liberdade Econômica proíbe o abuso regulatório. A presunção deve ser de boa-fé do particular.
Sabe-se que o Direito não é ciência exata, mas há, aqui, oportunidade para que, com diálogo, sejam construídas
interpretações mais uniformes e competências fiscalizatórias mais bem estabelecidas. E, para isso, a Senacon
trabalhará com Procons, respeitando sua autonomia administrativa. A crise é oportunidade para diminuirmos o
custo-Brasil e construímos sólidas parcerias institucionais em defesa da sociedade.
*Luciano Timm é secretário Nacional do Consumidor
Tudo o que sabemos sobre:

Artigo

coronavírus

DESTAQUES EM POLÍTICA
Teste para coronavírus dá negativo, diz
Bolsonaro em rede social

Coronavírus: Fiocruz alerta para
mensagem falsa que circula no
WhatsApp
Miguel Reale Júnior defende que junta
médica avalie sanidade mental de
Bolsonaro

Tendências:
Davi Alcolumbre, presidente da Senado, General Heleno, ministro-chefe do GSI, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia,
são diagnosticados com coronavírus
Declaração de Eduardo Bolsonaro sobre China não é visão do governo, diz Mourão
Brasil vai fechar fronteiras para conter o avanço do novo coronavírus
Bolsonaro é alvo de panelaços até onde recebeu 80% dos votos em 2018
Infectologistas criticam 'tira e põe' de máscaras em coletiva de Bolsonaro

/

