
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  ___  VARA  FEDERAL  DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Referência: Inquérito Civil Público nº 1.20.000.000190/2015-10

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo procurador  da república

signatário,  no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos

artigos 127 e 129, incisos III e V, da Constituição da República, bem como nos artigos 2º e

6º, inciso VII, alínea c, ambos da Lei Complementar nº 75/93, no art. 1º, inciso IV, da Lei nº

7.347/85, vem perante Vossa Excelência propor  AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL,

com pedido de liminar, em face de:

1. COMPANHIA  HIDRELÉTRICA  TELES  PIRES  S/A,  pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.810.896/0001-53, com sede na Av.

Principal, cidade de Paranaíta/MT, doravante denominada “CHTP”;

2. INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA),  pessoa jurídica de direito público,

autarquia federal, CNPJ/MF 03.659.166/0001-02, com sede no - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede -

Cx. Postal nº 09870 - CEP 70818-900 – Brasília/DF,e  com escritório regional na Av. Rubens

de Mendonça, nº 5350, Bairro Morada da Serra, CEP 78055-900, Cuiabá/MT.
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I - O OBJETO DA DEMANDA

A  Companhia  Hidrelétrica  Teles  Pires  descumpriu  o  Projeto  Básico

Ambiental  (PBA),  apresentado no bojo do licenciamento ambiental  da UHE Teles Pires,

especificamente em relação ao   Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da  

Água; Programa de Monitoramento da Ictiofauna; e Programa de Desmatamento e Limpeza

do  Reservatório  e  das  Áreas  Associadas  à  Implantação  do  Projeto,  previstos  como

condicionantes da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação concedidas

pelo órgão ambiental (IBAMA).

O IBAMA, por  sua  vez,  foi  negligente  na  aprovação e  fiscalização  do

cumprimento dos referidos Programas, a gerar  grave dano à ictiofauna e à qualidade dos

recursos hídricos da área de influência do enchimento do reservatório, com prejuízo as suas

múltiplas funções ecológicas e inúmeros serviços ambientais, dentre os quais o fornecimento

de água, ar puro, alimentos, equilíbrio climático, turismo ecológico, pesca, agricultura de

subsistência, limpeza da água,  entre outros benefícios.

A implantação do empreendimento hidrelétrico,  com violação direta aos

Programas  Ambientais  discriminados  acima,  ocasinou  danos  ambientais  extremamente

gravosos  e  de  ampla  dimensão,  em  prejuízo  de  toda  a  coletividade  e,  em  especial,  às

comunidades tradicionais locais e ictiofauna.

Diante disso, a presente demanda tem por objeto: a) a adoção de medidas

emergenciais para mitigação dos danos causados e prevenção de novos danos, na linha dos

Programas  Ambientais  descumpridos,  apresentados  como  condicionantes  das  licenças

concedidas pelo órgão ambiental, com a suspensão da validade da Licença de Operação nº

1272/2014  até  comprovação  da  integral  implementação  dos  planos;  b)  o  ressarcimento

integral pelo dano ambiental causado; c) nulidade da Licença de Operação n 1272/2014.

II – OS FATOS

1. A UHE TELES PIRES

A Usina  Hidrelétrica  (UHE)  Teles  Pires  situada no  rio  Teles  Pires,  na
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divisa  dos  Estados  de  Mato  Grosso  e  Pará,  compreendendo  os  municípios  de

Paranaíta/MT e Jacareacanga/PA, possui potência instalada de 1.820 megawatts de energia.

Pelo  porte  do  empreendimento,  verifica-se a  ocorrência  de  significativo

impacto ambiental por ocasião da sua instalação e posterior operacionalização, razão pela

qual se torna imprescindível  que o processo de licenciamento da obra respeite  as etapas

predeterminadas,  bem  como  atenda  as  recomendações  expedidas  pelo  órgão  ambiental

competente,  com o fim de prevenir,  mitigar,  compensar  e recuperar os danos ambientais

decorrentes. 

Com esse objetivo, o empreendedor iniciou o processo de licenciamento da

UHE Teles Pires no ano de 2008, sob o nº 02001.006711/2008-79.

Em 14.05.2010, foi encaminhado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) o EIA/RIMA do empreendimento, o qual foi

aceito,  conforme publicação no Diário  Oficial  da  União  datada  de 05.10.2010,  seção 3,

página 114.

Após, em 13.12.2010, foi emitida a Licença Prévia nº  386/2010, com a

indicação de 28 (vinte e oito) condicionantes específicas para a  obtenção da Licença de

Instalação.  Dentre  essas  condicionantes,  destaca-se  a  elaboração  do  Projeto  Básico

Ambiental  (PBA),  com  a  descrição  pormenorizada  do  Programa  de  Monitoramento

Limnológico e da Qualidade da Água, do Programa de Monitoramento da Ictiofauna, e do

Programa  de  Desmatamento  e  Limpeza  do  Reservatório  e  das  Áreas  Associadas  à

Implantação do Projeto. 

O Projeto Básico Ambiental (PBA) foi apresentado pelo empreendedor e

culminou na elaboração do Parecer  Técnico  nº  60/2011-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA,

que concluiu pelo cumprimento das condicionantes acima especificadas, não obstante tenha

ressaltado a existência de pendências quanto ao atendimento de outras condicionantes. 

Após a apresentação de documentos por parte da Companhia Hidrelétrica

Teles Pires com o objetivo de comprovar o atendimento das condicionantes pendentes, o

IBAMA emitiu o Parecer Técnico nº 80/2011, que concluiu pela concessão da licença de

instalação, com a indicação de condicionantes. 

65 3612-5000 - www.prmt.mpf.mp.br
Rua Estevão de Mendonça, nº 810, Quilombo, Cuiabá-MT 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO

Em  19/08/2011,  foi  expedida  a  Licença  de  Instalação  nº  818/2011  à

Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A com 22 (vinte e duas) condicionantes,  dentre  as

quais:  a implementação do Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade de

Água, Programa de Monitoramento da Ictiofauna, Programa de Desmatamento e Limpeza do

Reservatório e das Áreas Associadas à implantação do Projeto, de acordo com o conteúdo e

cronograma aprovados para efeitos de emissão da licença.

Após três anos, em 2014, a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP)

solicitou a Licença de Operação-LO, cujo pedido foi acompanhado do Relatório Final de

Implantação dos Programas Socioambientais, Relatório Final do Programa de Desmatamento

do  Reservatório  e  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do  Entorno  do  Reservatório

Artificial da UHE Teles Pires.

Nesse contexto, o IBAMA elaborou o Parecer 02001.004485/2014-30, no

qual  foi  feita  a  análise  do atendimento às condicionantes  da Licença de Instalação e  do

Projeto Básico Ambiental da UHE Teles Pires. 

No referido  Parecer,  os  analistas  ambientais  do  IBAMA consignaram a

necessidade de que a emissão da Licença de Operação fosse condicionada ao atendimento de

alguns itens, estes que foram incorporados como condicionantes na Licença de Operação nº

1272/2014, expedida em 19/11/2014.

2. A  LICENÇA  DE  OPERAÇÃO  Nº  1272/2014  E  O

DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES

 A Licença  de  Operação  da  UHE  Teles  Pires  foi  expedida  em  19  de

novembro de 2014, com 27 (vinte e sete) condicionantes específicas, atreladas, de forma

resumida, à continuidade dos Programas Ambientais, com o acompanhamento e avaliação de

cada programa, a fim de detectar eventuais falhas e  providenciar as  respectivas medidas

mitigadoras. 

Ocorre que, não obstante a expedição de Licença de Operação, observa-se

que  o  empreendedor  descumpriu  e  permaneceu  descumprindo  diversas  condicionantes
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previstas nas etapas anteriores do processo de licenciamento. 

Com efeito, a Licença de Instalação nº 818/2011 foi emitida em 19/08/2011

com 22 condicionantes específicas, interessando à presente ação as constantes no item 2.1,

referentes  à  implantação  dos  Programas  propostos  no  EIA-RIMA do  empreendimento  e

previstos no Projeto Básico Ambiental, em especial as relacionadas ao desmatamento da área

de implantação do reservatório e a qualidade da água após o seu enchimento.

O Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório foi previsto no

EIA-RIMA como medida mitigadora dos impactos para a qualidade de água, advindos do

enchimento do reservatório da UHE Teles Pires.

Isso porque os períodos de enchimento e pós-enchimento do reservatório,

quando há a incorporação e biodegradação da biomassa inundada, são os mais críticos no

tocante à degradação da qualidade da água. 

Nesse  contexto,  com  vistas  a  maximizar  o  oxigênio  dissolvido  no

reservatório,  estabeleceu-se  como  condicionante  da  Licença  Prévia concedida  que a

modelagem matemática de qualidade de água deveria prever a condição mínima de 5mg/L de

oxigênio  dissolvido  em  qualquer  seção  do  reservatório, bem  como  a  retirada  total  de

fitomassa nos segmentos laterais 10, 14 e 16. Inclusive, em razão da preocupação com a

qualidade da água, o EIA previu a supressão de 56,7 km² ou 50% da vegetação inundável, a

fim de reduzir os eventos de anoxia e hipoxia nos compartimentos.

Em atendimento, o empreendedor apresentou o Projeto Básico Ambiental

(PBA), ressaltando  a necessidade de remoção da vegetação arbustiva, camada orgânica do

solo, serrapilheira e resíduos do desmatamento da área do reservatório que posteriormente

seria alagada. Ainda, consta do Programa que ao final  das atividades, com a supressão e

remoção do material lenhoso e resíduos florestais,  deveria ser realizada a limpeza geral e

remoção dos resíduos (fls. 91/92 do ICP anexo).

Quanto à destinação da madeira gerada, estabeleceu-se que a madeira que

não fosse possível destinar a terceiros ou utilizar na própria obra, seria armazenada em pátios

distribuídos  ao  longo das  áreas  de  desmatamento  –  que  deveriam estar  fora  da  área  de

alagamento do reservatório e fora da área de preservação permanente (APP) do reservatório
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–, com a finalidade de aguardar a sua utilização em alguma usina termelétrica do próprio

empreendimento ou de Paranaíta. 

Nesse  sentido,  observa-se  que  todo  o  Programa  de  Desmatamento  e

Limpeza do Reservatório se volta para o controle da qualidade da água, posto que a correta

extração da madeira desmatada e de todos os resíduos florestais  se presta para manter a

oxigenação e demais parâmetros da água adequados, de modo a garantir a sobrevivência dos

peixes e minorar os impactos em relação as comunidades tradicionais da região e população

que também se utiliza da água (turismo, pesca, alimentação etc).

Detalhados os Programas previstos no EIA/RIMA, conforme solicitado na

Licença  Prévia,  o  IBAMA  entendeu  pelo  atendimento  das  condicionantes  e,  no  dia

19/08/2011, expediu a Licença de Instalação nº 818/2011, esta que, por sua vez, indicou

como  condicionante  a  implementação  dos  Programas  de  Desmatamento  e  Limpeza  do

Reservatório  e  do  Monitoramento  Limnológico  e  da  Qualidade  da  Água,  nos  termos

indicados no PBA e aprovados pelo órgão ambiental. 

Desse  modo,  resta  patente  a  necessidade  de  cumprimento  integral  do

Projeto  Básico  Ambiental  previsto,  como  condição  de  validade  das  licenças  ambientais

concedidas.  Em relação  a  qualidade  da  água,  resta  claro  que  é  de  responsabilidade  do

empreendedor,  com  a  fiscalização  do  órgão  ambiental,  atentar  para  a  quantidade  de

vegetação  a  ser  suprimida,  bem como  acompanhar  o  tratamento  dado  à  madeira  e  aos

resíduos florestais gerados pelo desmate realizado para a implantação da UHE Teles Pires.

Entretanto,  da  análise  dos  pareceres  apresentados  pelo  IBAMA,  em

especial  dos  relatórios  de  vistoria  realizados  pelo  órgão  ambiental  e  por  este  órgão

ministerial,  verifica-se  que  o  empreendedor  não  cumpriu  as  condicionantes  da  Licença

Prévia e da Licença de Instalação.

Após  a  emissão  da  Licença  de  Instalação,  o  IBAMA realizou  diversas

vistorias  técnicas  com  o  intuito  de  acompanhar  o  andamento  das  obras.  Durante  essas

vistoriais,  que  ocorreram  nos  anos  de  2013  a  2014,  o órgão  ambiental  manifestou

preocupação quanto ao atraso na supressão de vegetação das duas áreas do reservatório, com

o desenvolvimento de vegetação arbustiva e rebrota em galhos de árvores abatidas, material
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este  propenso  à  degradação  orgânica  mais  rápida  na  ocorrência  do  enchimento  do

reservatório; à deficiência no arraste de toras e limpeza dos resíduos e serrapilheira; e às

concentrações críticas de oxigênio dissolvido no trecho Paranaíta do reservatório.

Nesse sentido, em março de 2014, o IBAMA emitiu o Parecer 1098/2014,

no qual  foi  feita  a  análise  do  4º  relatório  semestral  apresentado pelo  empreendedor.  Na

ocasião, ressaltou que dos 240 hectares da vegetação derrubada da área 1 (ASV 712/2012),

125 hectares foram arrastados e apenas 15 hectares foram organizados nos pátios. Quanto à

área 2 (ASV 748/2013), verificou que dos 612 hectares autorizados para o lote A, foram

derrubados 60 hectares de vegetação e arrastados apenas 20 hectares, enquanto no lote D,

dos 764 hectares, foram derrubados somente 50 hectares, sem que fosse verificado o arraste

das madeiras. Em síntese,  durante o mês de dezembro ainda não havia sido concluído o

desmate, quando a previsão era de que o desmate das áreas do reservatório deveria ter sido

finalizado até o final de 2013, com a devida limpeza das respectivas áreas.

Em  agosto  de  2014,  o  órgão  ambiental  elaborou  o  Parecer  nº

02001.003167/2014-51 (fls. 47/67 do ICP anexo), e registrou que no período inicial de pós-

enchimento  do  reservatório  as  reduções  de  oxigênio  dissolvido  estão  diretamente

relacionadas  à  mineralização  da  biomassa  lábio  afogada.  Ainda,  destacou  que  a  baixa

oxigenação no trecho Paranaíta poderá ser recorrente durante a operação da UHE Teles Pires,

a exigir o monitoramento de qualidade de água neste trecho, com o    acompanhamento das  

variações  sazonais  da  qualidade  das  águas  afluentes  para  a  ictiofauna  e  a  previsão  de

medidas de contingenciamento a serem eventualmente adotadas. 

Reconhecendo a interferência da qualidade da água na sobrevivência da

ictiofauna,  os  agentes  ambientais  destacaram  que  os  valores  estimados  para  oxigênio

dissolvido (OD) e  a  correspondente  demanda bioquímica  de  oxigênio (DBO) sujeitam a

ictiofauna a uma situação limítrofe de sobrevivência em significativa parte da coluna d'água.

Ressaltaram  que  na  permanência  de  quaisquer  dos  cenários  descritos  na  modelagem

apresentada  pelo  empreendedor  a  quantidade  de  peixes  mortos  poderá  se  dar  de  modo

expressivo,  cuja  confirmação  acarretará  ao  empreendedor  multas  proporcionais  ao  dano

ambiental (fls. 59).
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Ainda nesse parecer, o próprio IBAMA pontuou que: "Em recente viagem

à UHE Teles Pires ocorrida também em julho de 2014, foi realizada, nos limites de previsão

logística,  uma vistoria  no rio Paranaíta  com reconhecimento  de  seu  corpo d´água.  Foi

confirmada  a supressão vegetal significativa em suas margens, embora em lagumas áreas

essa  supressão  prevista  já  ocorrera  a  cerca  de  6  a  7  meses  (sic).  O  período  dessa

decorrência certificado pela CHTP na reunião e encerramento da vistoria,  corrobora a

correlação com o desenvolvimento de vegetação arbustiva e rebrota em galhos de árvores

abatidas de modo evidente e comunente conhecida na região como 'juquira'. Esse material

folhoso é mais lábil e portanto propoenso a degradação orgânica mais rápida na ocorrência

do enchimento do reservatório".

"Em vistas do volume observado na localidade vistiada, e provavelmetne

ao  longo  de  seu  curso,  indagamos  se  isso  não  constituirá  em  sinigficativo  aporte

contributivo para redução de oxigênio dissolvido para a ictiofauna. Embora o cálculo de

rebrota da biomassa (50%) tenha sido inclusiva na modelagem do enchimento (...) também

não se depreende precisamente  qual  é  a  representatividade dessa biomassa para outros

parâmetros de semelhante importânica para a qualidade de água (sic)". (fls. 59/60 do ICP

anexo).

Essas análises técnicas do IBAMA já indicavam o descumprimento ou, ao

menos,  a  insuficiência  do  Programa de  Monitoramento  Limnológico  e  da  Qualidade  de

Água, Programa de Monitoramento da Ictiofauna, Programa de Desmatamento e Limpeza do

Reservatório  e  das  Áreas  Associadas  à  implantação  do  Projeto, previstos  como

condicionantes  da  Licença  Prévia  e  Licença  de  Instalação  anteriormente  concedidas,

conforme abaixo detalhados.

Entretanto, em que pese a constatação do descumprimento ou insuficiência

dos Programas, o IBAMA, no dia 19 de novembro de 2014, expediu a licença de operação

nº 1272/2014 em favor da Companhia Hidrelétrica Teles Pires. E ainda, sem a indicação de

medidas comprovadamente capazes de prevenir e/ou mitigar os efeitos deletérios previstos, a

demonstrar a grave negligência do IBAMA na condução do processo de licenciamento.

Após a concessão da licença de operação e  enchimento do reservatório
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(que  ocorreu  em  dezembro  de  2014),  as  irregularidades  e  o  descumprimento  das

condicionantes citadas ficaram ainda mais claros. . Na data de 20/01/2015, foi veiculado no

sítio eletrônico  www.olhardireto.com.br a notícia de que a Companhia Hidrelétrica Teles

Pires (CHTP) iniciou, no final de 2014, o enchimento do reservatório do empreendimento

energético UHE Teles Pires, sem que houvesse a supressão da vegetação da forma adequada.

Nesse sentido,  apresentou relatório fotográfico que demonstra a inundação de quantidade

significativa de floresta nativa e material lenhoso (fls. 06/12).

Segundo a matéria jornalística, apoiada em entrevista com o pesquisador

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Philip Fearnside, do total de 9,4 mil

hectares de floresta que seria inundada, 6,4 mil hectares ainda não teria sido desmatada até

setembro de 2014.

O  pesquisador,  inclusive,  acompanhou  o  processo  de  licenciamento  da

UHE Teles Pires e fez suas observações através de artigos por ele disponibilizados no sítio

eletrônico  http://amazoniareal.com.br/ (fls.  13/20).    Para  ele,  com  base  nos  relatórios  

apresentados pelo empreendedor, a vegetação no momento da inundação do   reservatório  

iria  conter  bastante  biomassa  verde  e  que,  apesar  de  as  simulações  da  empresa

presumirem que esta biomassa seria de 50% do valor referente à floresta original, haveria

muito mais biomassa verde no momento da inundação,  a facilitar  a formação de água

anóxica e a mortandade de peixes. 

As informações  contidas  na  matéria  jornalística  e  as  observações  feitas

pelo pesquisador do Inpa, foram corroboradas em fevereiro de 2015, quando da realização

de  vistoria  no  reservatório  da  UHE  Teles  Pires  pelo  IBAMA  (Nota  Técnica

02001.000383/2015-26). A vistoria foi realizada após o início do enchimento do reservatório,

em razão da notícia de morte de cerca de 549kg de peixes no trecho Paranaíta, fornecida pelo

próprio empreendedor. 

Segundo consta da nota técnica 02001.000383/2015-26 (fls. 168/194, do

ICP anexo), o início do enchimento do reservatório ocorreu em 14/12/2014, 16 dias após o

previsto  na  modelagem matemática.  Dessa forma,  o  início  das  condições  críticas  para  a

sobrevivência da ictiofauna ocorreu pelo menos 12 dias antes do previsto, sem que houvesse

melhora  das  condições  de  oxigenação  da  água  nos  moldes  do  prognóstico  apresentado,
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permanecendo baixíssimas as concentrações de oxigênio. 

Quanto ao desmatamento da bacia de acumulação, que também interfere na

qualidade da água, cumpre relembrar que no Programa de Desmatamento estava previsto o

desmatamento total dos segmentos laterais 10, 14 e 16 do reservatório e de todos os braços

do reservatório, bem como o desmatamento parcial no corpo principal. 

Não  obstante,  os  agentes  ambientais  do  IBAMA  verificaram  que  a

Companhia Hidrelétrica desmatou apenas 73,20% da área de cobertura florestal, sendo que

as atividades de desmate executadas em todos os braços laterais conservaram manchas de

vegetação e árvores isoladas em áreas que deveriam ser totalmente desmatadas, cenário este

também identificado no trecho Paranaíta. 

Além  disso,  consignaram  que  o  enchimento  do  reservatório  atingiu

parcialmente 08 (oito) pátios de estocagem de tora e lenha, os quais deveriam estar   situados  

fora da bacia de acumulação, para posterior utilização.

Durante vistoria realizada em fevereiro de 2015,  o  s peritos apontaram  

que a  morte  de peixes  continuava ocorrendo e  a  biomassa morta já alcançava,  em

fevereiro de 2015, 1.001,6 kg; que a CHTP descumpriu o plano de desmatamento aprovado

pelo IBAMA, em razão da presença de toras flutuando no reservatório e da alocação dos

pátios de estocagem; o empreendedor prestou informações falsas ao IBAMA sobre o número

de pátios atingidos pelo enchimento do reservatório; que as condições de oxigenação da água

no terço intermediário do trecho Paranaíta continuam críticas, o que indica um erro do tempo

de estabilização previsto no modelo matemático (conferir as demais conclusões da vistoria

anexada a fls. 190/194 do ICP anexo).

O  mesmo  relatório  observa,  ainda,  no  que  diz  respseito  a  injeção  de

oxigênio  por  compressores,  prevista  no   Plano  de  Contingência  aprovado  pelo  órgão

ambiental,  que  o  empreendedor  não  dimensionou  corretamente  o  quantitativo  adequado

desse material para dar suporte de vida à ictiofauna (fls. 191 do ICP anexo).  Além disso, o

empreendedor promoveu a "desmobilização" de tais  compressores, em violação ao Plano

aprovado pelo IBAMA e sem qualquer comunicação prévia ao órgão ambiental.

Em março de 2015, o IBAMA e o Ministério Público Federal realizaram
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nova vistoria na UHE Teles Pires, a fim de verificar a eventual ocorrência de supressão de

vegetação insuficiente na bacia de acumulação, a mortandade de peixes e o resgate da fauna. 

Em  virtude  dessa  vistoria,  os  analistas  do  IBAMA elaboraram  a  nota

técnica 02001.000665/82015-23(fls. 255/265), oportunidade em que ressaltaram o desleixo

por parte do empreendedor no tratamento da locação dos pátios, na medida em que, dos 46

pátios de armazenamento de madeira, 08 pátios sofreram inundação.

O  setor  pericial  do  MPF, por  sua  vez,  elaborou  os  laudos  técnicos  nº

24/2015  e  nº  39/2015,  a  fim  de  relatar  a  vistoria  realizada  na  UHE  Teles  Pires  e  o

descumprimento do Projeto Básico Ambiental.  Com relação  ao desmatamento previsto e

aprovado pelo IBAMA, apurou-se que em algumas áreas não ocorreu a devida supressão da

vegetação. 

O laudo técnico observou que o quantitativo de vegetação a ser suprimida

na  área  de  inundação  do  reservatório  da  UHE  Teles  Pires  foi  definido  com  base  nos

resultados da modelagem de prognóstico de qualidade da água. Dentre os cenários possíveis,

o  órgão  ambinetal  aprovou  o  enchimento  do  reservatório  mediante  o  seguinte  cenário:

"retirando as áreas de floresta a serem alagadas nos braços do reservatório e deixando em

pé quase todas as áreas de floresta do rio Teles Pires..." (fls. 298/298-verso do ICP anexo).

O perito do MPF encontrou divergência entre os dados de supressão de

vegetação nas áreas inundadas, além dos vícios já apontados acima, destacados pela vistoria

do IBAMA.  O CHTP apresentou dois dados contraditórios. 

O primeiro aponta que as áreas com formações florestais no rio Teles Pires

somaram 3.074 ha e nos braços laterias (onde deveria haver supressão total), 5.426 ha. No

segundo dado, relata que as formações florestais no rio Teles Pires somariam 5.119 ha e nos

braços lateriais 3.961 ha (fls. 299 do ICP anexo). 

O laudo  pericial  prossegue e  destaca  que  sequer  nas  áreas  pontuais  no

curso do  rio  Teles  Pires,  onde deveria  haver  a  supressão  de  vegetação,  houve a  correta

execução dessa atividade. O perito destaca que não houve "corte raso" da floresta nessas

áreas, mas corte seletivo para aproveitamento da madeira de melhor qualidade.

65 3612-5000 - www.prmt.mpf.mp.br
Rua Estevão de Mendonça, nº 810, Quilombo, Cuiabá-MT 11



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO

Aponta  que  o  aproveitamento  do  recurso  de  madeira  que  seria

desperdiçado com a inundação constitui atividade altamente relevante. "Contudo, do ponto

de vista de melhoria da qualidade da água, a retirada da madeira nessas áreas,  de

modo geral, contribuiu muito pouco, pois observa-se nas imagens de satélite de 2015

(após o enchimento) que uma grande fração da biomassa remanesceu na área (Figura

7-anexo)" (fls. 299).

Ainda, em relação aos trechos nos quais deveria haver supressão total  da

vegetação  (braços  laterais  e  rio  Paranaíta),  também  se  observou  que  não  houve  o

cumprimento  integral  do  plano  de  supressão.  Nessas  áreas,  o  perito  aponta  que  "  o

quantitativo das áreas com vegetação florestal não suprimida totalizou 314,65 ha".

Ainda, ressaltou-se a negligência e falta de zelo na condução do programa

de desmatamento,  eis que grande quantidade de toras,  galhos e resíduos provenientes do

desmatamento ficaram flutuando na superfície do reservatório após o enchimento, em total

descompasso com as recomendações contidas no PBA, que determinava que os pátios de

estocagem não só ficariam fora da área inundada, como também deveriam ser alocados fora

dos limites da futura APP do reservatório. Além disso, foi possível identificar, pelo menos,

um  pátio cuja localização não foi devidamente apresentada ao órgão ambiental, dificultando

as atividades de fiscalização e posterior aproveitamento da madeira neles condicionada. 

Ademais,  o  ponto  central  apontado  pelo  laudo  técnico  do  MPF,  a

corroborar  os artigos científicos apresentados pelo pesquisador Philip Fearnside,  é que  o

cenário  reconhecido  como  mais  adequado  nos  prognósticos  de  qualidade  da  água

(apresentado pelo empreendedor e pelo IBAMA) previu a retirada da madeira, deixando de

considerar os resíduos decorrentes do desmatamento das áreas propostas, que representa a

parte mais biodegradável, isto é, a parte responsável pela produção de substâncias capazes de

degradar a qualidade da água.

Ainda quanto  aos  resíduos,  com base  nos  dados  extraídos  do  Plano de

Destinação  dos  Resíduos  Florestais,  verificou-se  a  inobservância  das  recomendações

contidas nas autorizações de supressão da vegetação (ASV) emitidas pelo IBAMA, posto

que  uma  parte  inexpressiva  dos  resíduos  (apenas  2,37%)  foi  retirada  das  áreas
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desmatadas  e  destinada  para  a  recuperação  das  futuras  áreas  de  preservação

permanente (APP) (fls. 282/283 do ICP anexo). 

O restante dos resíduos (97,63%) foi deixado na área de inundação do

reservatório.  O laudo pericial observa, ainda, que a "falta de aproveitamento dos resíduos

do desmatamento, além de acarretar a degradação da qualidade da água e dos ecossistemas

associados, representa perda e desperdício de matéria-prima (banco de sementes, matérias

orgânica e nutrientes) que poderia ter sido utilizada na recuperação das APPs degradadas,

constiuindo menores custos e maior eficiência para a recuperação dessas áreas".

Nesse cenário, o laudo pericial do MPF destaca que o IBAMA, quando da

elaboração do parecer 02001.003167/2014-51, tinha pleno conhecimento dos impactos na

qualidade da água e na ictiofauna, decorrentes do enchimento do reservatório nos moldes

escolhidos. À vista disso, os impactos no meio aquático e ecossistemas associados poderiam

ter sido minimizados se o órgão ambiental tivesse considerado a retirada dos resíduos no

momento da escolha do cenário de supressão mais adequado, bem como na busca de novas

alternativas para a melhoria dos eventos críticos previstos na modelagem. 

Nesse contexto, não obstante a solicitação do IBAMA no sentido de que a

CHTP efetuasse a limpeza do reservatório (em relação as toras que estavam visualmente

boiando  na  água)  e  a  realocação  de  todos  os  pátios  de  estocagem,  os  peritos  do  MPF

observam que tais  medidas  pouco contribuíram para  a  melhoria  da  qualidade  da água e

mitigação  dos  impactos  acarretados  pela  presença  e  decomposição  dos  resíduos  do

desmatamento.

Antes  da  concessão  da  Licença  de  Operação,  o  empreendedor  possuía

plena ciência do descumprimento do Projeto Básico Ambiental aprovado. De igual modo, o

IBAMA atestou  o  descumprimento  dos  referidos  programas  previstos  para  garantir  a

qualidade da água e possuía meios adequados para determinar a adequação dos referidos

Programas, de modo a evitar ou mitigar consideravelmente o dano ambiental. 

Entretanto,  ainda  assim  concedeu  a  Licença  de  Operação,  ignorando  o

descumprimento das condicionantes da Licença de Instalação e o dano ambiental iminente.

Quanto ao constatado ainda antes do enchimento do reservatório, o laudo
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pericial do MPF (fls. 282), eslcarece que:  "Desse modo, a realização de estudos,  antes do

enchimento  do  reservatório,  que  quantificassem  os  resíduos  remanescentes  nas  áreas

desmatadas no ano de 2013, bem como a biomassa de rebrota, baseados em amostragens

com  representatividade  adequada,  poderiam  ter  fornecido  informações  essenciais  que

permitiriam avaliar  se  as  premissas  estabelecidas  na modelagem de qualidade da água

(biomassa de 50% de resíduos e 50% de rebrota) se confirmaram ou não. De posse dessas

informações,  seria possível  ter mais segurança nos resultados da modelagem ou ajustes

poderiam ser feitos em tempo hábil, de modo a se ter uma previsão do cenário de qualidade

da água mais próximo da realidade. Contudo, tais estudos não foram apresentados pelo

empreendedor nem foram exigidos pelo IBAMA, apesar de haver indicativos prévios de que,

especialmente  a  rebrota,  poderia  não atender  ao estabelecido  na modelagem,  conforme

constatado pelo IBAMA".

Em  realidade,  extrai-se  do  parecer  do  IBAMA,  de  agosto  de  2014,  a

constatação  clara  de  presença  de  material  "folhoso"  em quantidade  bem maior  daquela

prevista na modelagem, material esse "mais lábil e, portanto, propenso a degração orgânica

mais rápida na ocorrência do enchimento do reservatório". Além disso, a mera vistoria no

local poderia atestar que 97,63% dos resíduos florestais (que deveriam ter sido retirados)

foram deixados no reservatório, conforme apurado pelo laudo técnico do MPF (fls. 282/283),

a exigir do órgão ambiental o cumprimento de seu papel legal, através da não concessão da

Licença de Operação até a regularização e adequação dos programas do PBA.

Os requeridos ignoraram todo esse cenário, prosseguindo no enchimento

do reservatário e na concretização do dano socioambinetal.

Pelo  exposto,  verifica-se  que  a  Companhia  Hidrelétrica  Teles  Pires

descumpriu  o Programa de  Desmatamento  e  Limpeza  do  Reservatório  e  o  Programa de

Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água, na medida em que deixou de desmatar

áreas do reservatório, bem como de efetuar a devida limpeza e acomodação das madeiras e

resíduos advindos do desmatamento efetuado para a implantação do empreendimento. Da

mesma  forma,  o  IBAMA, ao  constatar  a  grande  probabilidade  de  ocorrência  dos  danos

ambientais, se mostrou conivente com o empreendedor, posto que procedeu ao licenciamento
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do empreendimento sem tomar as medidas necessárias à prevenção e mitigação dos danos

anteriormente previstos, contribuindo para a concretização de tais  danos, especialmente à

ictiofauna e a toda comunidade que se beneficia dos demais múltiplos usos da água.

3. DOS  DANOS  AMBIENTAIS  JÁ  VERIFICADOS,

DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES

Como se sabe, os cursos d'água apresentam múltiplas funções ecológicas e

inúmeros serviços ambientais, dentre os quais o fornecimento de água, ar puro, alimentos,

equilíbrio climático, turismo ecológico, pesca, agricultura de subsistência, limpeza da água,

entre outros benefícios.

Não obstante a importância dos sistemas hídricos, estes são reiteradamente

modificados  para  o  fim  de  construir  reservatórios  para  a  geração  de  energia  elétrica,

objetivando a expansão econômica. 

Nesse  cenário,  devido  às  mudanças  geradas  pela  implantação  e

operacionalização  de  usinas  hidrelétricas,  é  comum  a  presença  de  danos  ambientais

extremamente gravosos e de ampla dimensão, em prejuízo à toda coletividade.

No caso da UHE Teles Pires, observa-se do processo de licenciamento e

dos laudos periciais produzidos que a implantação desta usina atinge negativamente diversos

setores do complexo socioambiental,  em especial,  a pesca,  o turismo e a subsistência de

comunidades indígenas e ribeirinhas. 

Com  efeito,  restou  comprovado  nos  autos  do  inquérito  civil  nº

1.20.000.000190/2015-10 que a implantação do aproveitamento hidrelétrico em pauta deu

causa a ocorrência de danos irreparáveis a ictiofauna, além de outros danos difusos ainda não

quantificáveis. Nesse sentido, além dos danos ainda não mensurados, os peritos do IBAMA

verificaram  que,  de  dezembro  de  2014  a  fevereiro  de  2015,  a    morte  de  peixes  já  

alcançava 1.001,6kg (Auto de Infração nº 9095415/E).

Esse primeiro dano mensurado à ictiofauna é decorrência direta do mal

planejamento e do descumprimento das condicionantes previstas no PBA (projeto básico
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ambiental), devidamente detalhado no tópico anterior.

Vale repetir: além de o enchimento do reservatório ter se dado sem que

houvesse a supressão da vegetação de forma adequada, a limpeza da área do reservatório foi

totalmente  deficiente,  ao  descondiderar  os  resíduos  decorrentes  do  desmatamento,  que

representam  a  parte  mais  biodegradável. Em  sendo  assim,  considerando  o  aumento  de

material  submergido – matéria  orgânica  dentro  do  corpo d'água  –,  houve o aumento  da

atividade microbiana que consome o oxigênio, ocasionando, portanto, a redução de oxigênio

dissolvido e a morte de peixes, posto que sensíveis à falta de oxigênio.

Cumpre salientar que essas irregularidades foram verificadas pelo IBAMA

em momento anterior a expedição da Licença de Operação; o que, contudo, não impediu o

órgão  ambiental  de  expedir  a  referida  licença  e  sequer  o  impulsinou  a  indicar  medidas

capazes  de  impedir  a  ocorrência  do  dano  previsto.  Da mesma forma,   o  empreendedor,

prevendo  os  danos  ambientais,  deixou  de  realizar  pesquisas  mais  aprofundadas  com  o

objetivo  de  aplicar  métodos  e  instrumentos  capazes  de  prevenir  e/ou  mitigar  os  danos

previamente identificados.

A ictiofauna,  além de  sua  importância  como  biodiversidade,  representa

fonte fundamental para o sustento das comunidades tradicionais que vivem na Bacia do Teles

Pires e utilizam da pesca para sua alimentação, além do prejuízo para aqueles que vivem do

turismo na região. 

O próprio IBAMA, reconhecendo a importância da ictiofauna e verificando

como causa da mortandade de peixes os eventos decorrentes dos períodos de enchimento e

pós-enchimento do reservatório, lavrou o auto de infração nº 9095415/E, por meio do qual

aplicou multa no valor de R$ 2.535.000,00 (dois milhões e quinhentos e trinta e cinco mil

reais) à Companhia Hidrelétrica Teles Pires.  

Em relação aos demais danos ao meio ambiente,  o biólogo e  pesquisador

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Philip Fearnside, chama a atenção

para o fato de que a presença de grande quantidade de matéria orgânica submersa, além de

ocasionar a morte de peixes, também  "leva à formação de metano, um potente gás de

efeito estufa que mina as  vantagens alegadas no já aprovado projeto de crédito  de
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carbono  para  a  hidrelétrica  Teles  Pires",  transformando  a  UHE  em  verdadeira

"fábrica  de  metano"  e,  consequentemente,  contribuindo  para  o  agravamento  do

aquecimento global.1

Nesse sentido, o pesquisador afirma que a biomassa verde vai apodrecer

dentro da represa e emitir gás carbônico e metano por, pelo menos, dez anos. Segundo o

pesquisador, o metano fica aprisionado no fundo, mas, quando do funcionamento da usina, é

emitido nas turbinas.

Em matéria jornalística publica no site do “Repórter Brasil”, anexada a fls.

310/314 do ICP anexo, há trecho de entrevista com referido pesquisador. Segundo o jornal,

“Fearnise chama a atenção para outra fonte de metano em Teles Pires: o mato que cresce

em locais abandonados, conhecido como juquira. Como a maior parte da vegetação do

reservatório foi retirada seis meses antes do seu enchimento, a juquira cresceu nos locais de

onde saíram as árvores. Inundada, a vegetação baixa se transformará toda em metano”.

“O mesmo problema vai se repetir ao ciclo natural de seca e cheia dos

rios. A vegetação das margens do reservatória não está adaptada a ficar abaixo da água em

parte do ano. Assim, ela vai apodrecer e gerar o gás tóxcio anualmente.  'Toda vez que

rebaixar o nível da água, vai se expor um lamaçal em volta do lago. Ali crescem ervas e

gramíneas, e tudo aquilo morre quando a água vem. A vegetação fica no fundo, onde não

tem oxigênio, e isso vira metano', explica Fernside”.

Diante  disso,  resta  o  dever  da  Companhia  Hidrelétrica  Teles  Pires  em

ressarcir  integralmente  o  dano  ambinetal  causado;  dano  esse  que  deve  ser  melhor

quantificado  durante  a  instrução  processual.  Além  disso,  deve  adotar  as  medidas

emergenciais  para  adequação socioambiental  do  empreendimento,  bem como para  evitar

novos danos ambientais.

 

III – DO DIREITO

1 FEARNSIDE, P.M.2008. Hidrelétricas como “fábricas de metano”: O papael dos reservatórios em áreas 
de floresta tropical na emissão de gases de efeito estufa. Oecologia Brasiliensis 12 (1): 100-115. Disponível 
em <http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/2008/Hidreletricas%20fabricas%20de%20metano.pdf> Acesso em
16/11/2015.
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1.  Da  necessidade  de  suspensão  do  empreendimento  até  o

cumprimento integral do Projeto Básico Ambiental:

A garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado é condição

essencial para manutenção da qualidade de vida humana e da biodiversidade. Essa percepção

foi integralmente acolhida e albergada pela Constituição Federal, no  caput do artigo 225,

onde se lê que “todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O meio ambiente sadio é ao mesmo tempo direito e garantia de uma vida

digna. Não obstante o amplo desenvolvimento tecnológico da sociedade ocidental, o homem

continua a depender do meio ambiente para assegurar os recursos essenciais à sua vida. Por

conseguinte, o artigo 225 da Constituição Federal deve ser interpretado em consonância com

os fundamentos e princípios da República Federativa do Brasil, previstos nos artigos 1º e 4º,

respectivamente, da Carta Magna. O meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado a

que se refere o artigo 225, da Constituição de 1988, deve ser encarado como autêntico direito

humano fundamental. Na lição de Édis Milaré2:

“O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, na

verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e

saúde  dos  seres  humanos,  quer  quanto  ao  aspecto  da  dignidade  dessa  existência  –  a

qualidade de vida -, que faz com que valha a pena viver”.

A Constituição  Federal,  ainda,  ao  estabelecer  as  regras  gerais  para  o

exercício  da  atividade  econômica  no  país,  fez  uma  opção  indiscutível  pelo  modelo  da

economia de mercado baseado na livre iniciativa, estabelecendo, ao mesmo tempo, porém,

limitações de interesse coletivo e social, a serem respeitadas no exercício de toda e qualquer

atividade econômica, denominadas de princípios da ordem econômica.

Assim,  todas  as  atividades  econômicas  devem ser  desenvolvidas  tendo

como primados: a valorização do trabalho humano, com o fim de assegurar uma existência

digna  a  todos;  o  respeito  à  propriedade  privada  e  à  sua  função  social;  a  redução  das
2 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ªed. Rev., 

atual., e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 762.
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desigualdades sociais; e a defesa do meio ambiente (art. 170, e incisos, da CF).

Cediço é  que  a  responsabilidade pelos  danos ambientais  decorrentes  da

implantação de  grandes  empreendimentos,  em especial  os  que  visam obtenção de  lucro,

constitui risco inerente ao exercício da própria atividade econômica, independentemente da

sua previsibilidade.

Deste modo, a responsabilidade pelos impactos ambientais decorrentes de

atividade econômica, ainda que não fossem previsíveis, constitui risco inerente ao próprio

exercício  da  atividade  econômica,  devendo  ser  assumido  na  sua  integralidade  pelos

empreendedores.

Cumpre ressaltar que a preocupação constitucional com a proteção do meio

ambiente  não  é  vislumbrada  apenas  no  capítulo  destinado  ao  assunto,  mas  também em

diversas outras disposições que fazem referências explícitas ao tema, como demonstram os

seguintes artigos: art. 5º, LXXIII, art. 20, II e IV, art. 24, VI, VII e VIII, art. 91, § 1º, III, art.

129, III, art. 170, VI, art. 173, § 5º, art. 186, II, art. 200, VIII, art. 216, V, art. 220, § 3º, II,

art. 225, art. 231; entre outras alusões implícitas à matéria.

Toda  essa  preocupação  é  necessária,  haja  vista  que  são  cada  vez  mais

intensas as agressões sofridas pelo meio ambiente, em razão das atividades realizadas pelo

homem.

Ademais, não se pode esquecer que o Princípio da Prevenção é enunciado

pela doutrina especializada como autêntico megaprincípio3 do Direito Ambiental e traz ínsita

a noção de que os danos ambientais são, via de regra, irreversíveis ou de difícil reparação,

razão pela qual todos os esforços do poder público e da sociedade devem voltar-se para a

prevenção do dano.

Conforme ensina Édis Milaré,4 “na prática, o princípio da prevenção tem

como objetivo impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de

medidas  acautelatórias,  antes  da  implantação  de  empreendimentos  e  atividades

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras”.

3 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 126.
4 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 767.
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No  presente  caso,  vê-se  que  o  perigo  é  certo  (inclusive  já  ocorreram

danos), razão por que se invoca o princípio da prevenção justamente para evitar a repetição

desses danos no futuro.

E ainda que se alegue não ser possível precisar exatamente qual a dimensão

do dano que se busca prevenir, tem-se também o princípio da precaução a embasar a presente

ação.

Ainda  com  respaldo  na  doutrina  de  Édis  Milaré5,  destaca-se  que  “a

invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação

científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos

sobre o ambiente, a saúde das pessoas  ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser

potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido”. (grifou-se)

A par de encontrar-se insculpido nos princípios fundamentais do Direito

Ambiental, como decorrência lógica do próprio campo de estudos em que se insere o  jus

ambientalismo,  o  princípio  da  precaução  restou  expressamente  previsto  no  artigo  3º  da

Convenção sobre a Mudança do Clima, que assentou que “as partes devem adotar medidas

de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar

seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de

plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas”. A

referida  convenção  foi  promulgada  pelo  Decreto  nº  2.652,  de  1º  de  julho  de  1998,

incorporando e tornando cogente, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da precaução.

Ao longo da presente exordial restou cabalmente comprovado que a UHE

Teles Pires descumpriu o   Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água;  

Programa de Monitoramento da Ictiofauna;  e Programa de Desmatamento e Limpeza do

Reservatório  e  das  Áreas  Associadas  à  Implantação  do  Projeto,  previstos  como

condicionantes da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, com grave

dano ambiental já concretizado.

Desse modo, pautando-se pelos princípios da prevenção e da precaução,

bem como pelo  determinado pela  legislação que  regulamenta  o licenciamento  ambiental

5 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 767.
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(abaixo indicada),  é indispensável  que  o empreendedor seja compelido a adotar    medidas  

emergenciais  para  a  garantia  da  qualidade  da  água,  em cumprimento  as  condicionantes

estabelecidas, de modo a evitar a multiplicação do dano ambiental.

Para  tanto,  cabe  ao  empreendedor  apresentar  estudos  detalhados  com

indicação de medidas concretas para a garantia da qualidade da água, a ser aprovado pela

equipe  técnica  do IBAMA (com possibilidade  de  acompanhamento por  perito  do MPF),

tendo em conta o cenário atual do reservatório e os níveis de oxigênio dissolvido previstos na

modelagem matemática aprovada pelo órgão ambiental (OD de 5 mg/l médio ao longo da

coluna da água em qualquer seção do futuro reservatório)  e demais parâmetros para aferição

da qualidade da água previstos na Resolução CONAMA nº 357/2005, incorporadas desde o

início como condicionante de validade da Licença Prévia concedida (condicionante nº 2.7).

Quanto a viabilidade técnica da medida requerida, é importante notar que,

em  parecer  técnico  após  a  vistoria  no  local,  o  IBAMA  pontuou  a  necessidade  de

"intensificação do monitoramenteo da qualidade da água talvez com adição de pontos de

amostragens nos pontos onde houverem sido mantidas as vegetações, já que a vegetação

submersa  levará  muito  tempo  para  se  decompor,  o  que  aumentará  a  probabilidade  de

ocorrer eventos de morte de peixes devido às variações das condições termoclimáticas com

possíveis  deficiênicas  de  oxigênio  nesse  novo ambiente  lêntico";  bem como a  "eventual

reitrada dessa vegetação submersa nos pontos não suprimidos" (fls. 261 do ICP anexo).

A  Resolução  CONAMA  357/2005,  por  sua  vez,  estabelece  padrões

mínimos para análise da qualidade da água e considera demais parâmetros de análise, além

do nível  de oxigênio dissolvido.  Há o dever  legal,  portanto,  de observância do nível  de

oxigênio  dissolvido  (OD) e demais  parâmetros  previstos  tanto pelo IBAMA (no PBA) ,

como  condicionantes  das  licenças  ambientais  concedidas,  quanto  pelo  CONAMA (na

Resolução 357/2005.

Além disso, com a notícia da morte de mais de uma tonelada de peixes,

cabe ao empreendedor apresentar estudo detalhado, a ser submetido a aprovação do IBAMA

(com  possibilidade  de  acompanhamento  por  perito  indicado  pelo  MPF),  referente  ao

Programa de Repovamento de Ictiofauna. 
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Esse Programa é previsto no licenciamento ambiental e é abordado pelo

IBAMA por ocasião da análise do cumprimento das condicionantes da Licença de Instalação

(parecer  02001.004485/2014-30,  fls.  194/1966).  Ocorre  que  não  há  notícia  de  efetiva

apresentação  e  implementação  desse  programa,  apenas  menção  sobre  a  necessidade  de

monitoramento  da  área  do  reservatório  e  eventual  implementação  de  Programa  de

Repovoamento de Ictiofauna, caso necessário.

Com a alteração do cenário inicial,  com a mortandade de mais de uma

tonelada de peixes, somada a constatação de descumprimento do Projeto Básico Ambiental,

resta  claro  a  necessidade  e  urgência  de  apresentação  (pelo  empreendedor)  e

análise/aprovação (pelo IBAMA, acompanhado de técnico indicado pelo MPF), de Programa

de Repovoamento da Ictiofauna (cabe a equipe técnica apresentar estudo detalhado acerca da

viabilidade de implementação desse programa diante das condições atuais do reservatório),

além das medidas emergenciais para garantia da qualdiade da água.

Por fim,  em razão dos  mesmos fatos,  e  notadamente diante  do dano já

verificado a ictiofauna, o empreendedor deve ser compelido a intensificar e comprovar as

medidas  concretas  adotadas para cumprir  o Programa de Acompanhamento da Atividade

Pesqueira, a  fim  de  se  atestar  a  situação  atual  dos  pescadores  afetados  e  medidas

compensatórias  já  implementadas.  Segundo  parecer  técnico  do  IBAMA  ao  apreciar

informação repassada pelo empreendedor,  caberia o acompanhamento desse programa na

fase de operação e a partir daí "será verificado a elegibilidade dos pescadores às medidas

compensatórias". 

Ocorre que, mesmo após o enchimento do reservatório e notícia da morte

de elevada quantidade de peixes , não há qualquer informação sobre as medidas concretas

adotadas em relação aos pescadores afetados.

Não há dúvida acerca da exigibilidade jurídica e sindicabilidade judicial

dos  Programas  Ambientais  estabelecidos  como  condicionantes  das  licenças  ambientais

concedidas, nos termos da fundamentação acima. Ainda, forte no princípio da prevenção e

precaução,  o  Poder  Judiciário  deve  suspender  a  continuidade  do  empreendimento,  até  o

6 Esse parecer e demais documentos do procedimento de licenciamento podem ser acessados em 
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php 
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cumprimento integral das obrigações de fazer acima requeridas.

2. DA NULIDADE  LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº  1272/2014,  EM

RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES:

Exigir o cumprimento das condicionantes não é atribuição discricionária do

IBAMA, como se extrai da análise da jurisprudência do TRF1 e da legislação ambiental

abaixo indicada.

No  presente  caso  concreto,  além  das  medidas  acima  especificadas

(imposição de obrigação de fazer para mitigação do dano e cumprimento dos Programas

Ambientais),  com suspensão  da  continuidade  do  empreendimento,  forçoso  reconhecer  a

nulidade da Licença de Operação expedida, em razão do descumprimento das condicionantes

previstas nas licenças anteriores (e na própria licença de operação).

No  tocante  a  jurisprudência  do  TRF  da  01ª  Região,  diante  do

descumprimento  das  condicionantes  da  licença  prévia  da  UHE Sinop,  prevista  para  ser

construída  no  mesmo  rio  Teles  Pires,  o   desembargador  federal  JIRAIR  ARAN

MEGUERIAN declarou a nulidade da licença de instalação subsequente. 

Ao fundamentar a decisão, o magistrado se reporta aos aspectos legais (art.

10 da Lei 6938/81, art. 19, Decreto 99.274/90 e Resolução 237/97 do CONAMA) e tece as

seguintes considerações:

"A leitura  dos dispositivos acima transcritos parece revelar  que o  legislador condiciona

expressamente  a  emissão  da  Licença  de  Instalação  ao  cumprimento  in  totum das

condicionantes  eventualmente  impostas  na  Licença Prévia que  lhe  antecede,  não me

parecendo possível o avanço de fases sem que estejam implementadas as condicionantes

impostas em momento anterior.

A corroborar a conclusão acima exposta, o Parecer Técnico nº  61987/CAIA/SUIMIS/2012,

que  constitui  parte  integrante  da  Licença  Prévia nº  301901/2012,  de  cujo  teor  consta

expressamente a determinação de que a Licença de Instalação da UHE SINOP somente

poderá ser emitida se forem cumpridas todas as condicionantes previstas na Licença

Prévia (item 11 do Parecer), dentre elas aquelas relativas aos projetos de assentamento do
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INCRA (12 de outubro e Wesley Manoel dos Santos) (…)

Desta  forma,  pode-se  considerar,  em  uma  primeira  análise,  ter  o  Ministério  Público

Federal  razão  ao  argumentar  que  o  não  cumprimento  de  todas  as  condicionantes

contidas  na  Licença  Prévia  nº  301901/2012  invalida  a  Licença  de  Instalação

posteriormente  emitida pela  SEMA/MT para  o  empreendimento  UHE  Sinop,  sendo  a

manutenção da decisão agravada, por ora, medida que se impõe. (Agravo de Instrumento

0025443-94.2014.4.01.0000-MT, grifo nosso)

A fundamentação foi mais longe. Foi buscar a Cartilha de Licenciamento

Ambiental para assim declarar:

"Importante  trazer  à  colação,  ainda,  excerto  da  Cartilha  de  Licenciamento  Ambiental

elaborada pelo Tribunal de Contas da União com colaboração do Instituto do Meio

Ambiente  e  Recursos  Naturais  Renováveis  –  IBAMA,  disponível  em

portal2.tcu.gov.br/portal;pis/portal/docs/2053156.pdf  (acessado  em 27/05/2014,  às  15h20),

que  reforça a conclusão de que o não cumprimento das condicionantes  impostas na

Licença Prévia impede a emissão da Licença de Instalação:

(…)

Licença de Instalação – LI

Após a obtenção da Licença Prévia inicia-se então o detalhamento do projeto de construção

do empreendimento, incluindo nesse as medidas de controle ambiental determinadas. Antes

do início das obras, deverá ser solicitada a licença de instalação junto ao órgão ambiental,

que  verificará  se  o  projeto  é  compatível  com o  meio  ambiente  afetado.  Esta  licença  dá

validade  à  estratégia  proposta  para  o  trato  das  questões  ambientais  durante  a  fase  de

construção.

Ao conceder a licença de instalação o órgão gestor do meio ambiente terá:

. autorizado o empreendedor a começar as obras;

. concordado com as especificações constantes dos planos, programas e projetos ambientais,

seus detalhamentos e respectivos cronogramas de implementação;

. verificado o atendimento das condicionantes determinadas na licença prévia;"

É  verdade  que,  em  pedido  de  reconsideração,  a  decisão  acima  foi

modificada, mas não por mudança de fundamento jurídico:
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"A notícia de que, após a prolação da decisão de fls. 1345/1352, a SEMA/MT emitiu Nota

Técnica  esclarecendo  que  a  emissão  da  Licença  de  Instalação  da  UHE  Sinop  não

dispensou o cumprimento de todas as condicionantes impostas na respectiva Licença

Prévia,  mas  apenas  adequou seus  prazos  de cumprimento,  sem que isso,  por  seu turno,

ocasionasse prejuízos aos ocupantes de assentamentos do INCRA que serão atingidos pela

construção do empreendimento, confere verossimilhança às alegações da agravante, pelo que

devida a reconsideração do ato decisório em questão. "

Nota-se, portanto, que a necessidade de que as condicionantes da LP sejam

cumpridas para emissão da LI permanece, já que o fundamento da reconsideração acima foi

fático apenas. 

Em outro  caso  similar,  envolvendo a  UHE Belo  Monte,  o  TRF da  01ª

Região proferiu a seguinte decisão:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO,  AMBIENTAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS EM ÁREA

INDÍGENA.  UHE  BELO  MONTE.  DESCUMPRIMENTO  DE  CONDICIONANTES

ESTIPULADAS  NA  LICENÇA  PRÉVIA  N°  342/2010.  EMISSÃO  DE  LICENÇA

PARCIAL DE  INSTALAÇÃO  N°  770/2011,  POSTERIORMENTE,  SUCEDIDA PELA

LICENÇA DE  INSTALAÇÃO  N°  795/2011.  AUTORIZAÇÃO  DE  SUPRESSÃO  DE

VEGETAÇÃO N° 501/2011. NULIDADE. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

AGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DE ORDEM PÚBLICA DA IMPESSOALIDADE, DA

MORALIDADE  AMBIENTAL  (CF,  ART.  37,  CAPUT),  DA  PRECAUÇÃO,  DA

PREVENÇÃO,  DA  PROIBIÇÃO  DO  RETROCESSO  ECOLÓGICO  E  DO

DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  (CF,  ARTS.  170,  INCISOS  I  E  VI,  E  225

CAPUT).  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM DO  BANCO  NACIONAL  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.

I  -  Versando  a  controvérsia  em  torno  da  nulidade  da  Licença  Parcial  de  Instalação  nº

770/2011,  em  virtude  do  não  cumprimento  integral  das  condicionantes  estipuladas  na

respectiva Licença Prévia (LP nº 342/2010), a superveniente emissão de nova Licença de

Instalação (LI n° 795/2011), sem suprir-se a omissão antes verificada, não tem o condão de

caracterizar  a  perda de objeto da demanda,  eis  que persiste  o  suporte  fático em que se

sustenta a lide ambiental, em referência, não havendo espaço processual, nestes autos, para

caracterização de suposta litispendência.
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II  -  Constando,  na  inicial,  pedido  expresso,  no  sentido  de  que  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES se  abstenha  de  proceder  ao repasse  de

recursos  destinados  ao  financiamento  do  empreendimento  hidrelétrico  questionado  nos

autos, enquanto não cumpridas todas as condicionantes estabelecidas na respectiva Licença

Prévia,  como  no  caso,  afigura-se  manifesta,  na  espécie,  a  sua  legitimidade  passiva  ad

causam, na medida em que o julgado haverá de produzir efeitos, também, na sua esfera de

interesses econômico e jurídico. Preliminar rejeitada.

III - Na ótica vigilante da Suprema Corte, “a incolumidade do meio ambiente não pode ser

comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole

meramente  econômica,  ainda  mais  se  se  tiver  presente  que  a  atividade  econômica,

considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios

gerais, àquele que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz

conceito  amplo  e  abrangente  das  noções  de  meio  ambiente  natural,  de  meio  ambiente

cultural,  de  meio  ambiente  artificial  (espaço urbano) e  de meio ambiente  laboral  (...)  O

princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente

constitucional,  encontra  suporte  legitimador  em  compromissos  internacionais  assumidos

pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências

da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando

ocorrente  situação  de  conflito  entre  valores  constitucionais  relevantes,  a  uma  condição

inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos

mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que

traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor

das presentes e futuras gerações” (ADI-MC n° 3540/DF - ReI. Min. Celso de Mello - DJU

de 03/02/2006). Nesta visão de uma sociedade sustentável e global, baseada no respeito pela

natureza,  nos  direitos humanos universais,  com abrangência  dos  direitos fundamentais  à

dignidade e cultura dos povos indígenas, na justiça econômica e numa cultura de paz, com

responsabilidades  pela  grande  comunidade  da  vida,  numa  perspectiva  intergeracional,

promulgou-se a Carta Ambiental da França (02.03.2005), estabelecendo que “o futuro e a

própria existência da humanidade são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio

ambiente  é  considerado  um  patrimônio  comum  dos  seres  humanos,  devendo  sua

preservação  ser  buscada,  sob  o mesmo  título  que os demais  interesses  fundamentais  da

nação, pois a diversidade biológica, o desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das

sociedades  estão  sendo afetados  por  certas  modalidades  de  produção e  consumo e  pela

exploração  excessiva  dos  recursos  naturais,  a  se  exigir  das  autoridades  públicas  a
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aplicação do princípio da precaução nos limites de suas atribuições, em busca de um

desenvolvimento durável.

IV - A tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de

defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente

equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito

bem de uso comum do povo (CF, art. 225,  caput), já instrumentaliza, em seus comandos

normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de

uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a

ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade

possa ser  danosa,  ela  deve ser  evitada).  No caso concreto,  impõe-se com maior rigor a

observância desses princípios, por se tratar de tutela jurisdicional em que se busca, também,

salvaguardar a proteção da posse e do uso de terras indígenas, com suas crenças e tradições

culturais, aos quais  o Texto Constitucional confere especial proteção (CF, art. 231, §§ 1º a

7º), na linha determinante de que os Estados devem reconhecer e apoiar de forma apropriada

a  identidade,  cultura  e  interesses  das  populações  e  comunidades  indígenas,  bem  como

habilitá-las a participar da promoção do desenvolvimento sustentável (Princípio 22 da ECO-

92, reafirmado na Rio + 20).

V - Nesse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com base no Parecer

técnico 21/2009 da FUNAI, outorgou a Medida Cautelar 382/10, revisada em 29 de julho de

2011, determinando ao Estado brasileiro que adote urgentes providências para “1) proteger a

vida, a saúde e integridade pessoal dos membros das comunidades indígenas em situação de

isolamento  voluntário  da  bacia  do  Xingu,  e  da  integridade  cultural  das  mencionadas

comunidades,  que  incluam  ações  efetivas  de  implementação  e  execução  das  medidas

jurídico-formais  já  existentes,  assim  como  o  desenho  e  implementação  de  medidas

especificas de mitigação dos efeitos que terá a construção da represa Belo Monte sobre o

território e a vida destas comunidades em isolamento;  2)  adote medidas para proteger a

saúde dos membros das comunidades indígenas da bacia do Xingu afetadas pelo projeto

Belo  Monte,  que  incluam  (a)  a  finalização  e  implementação  aceleradas  do  Programa

Integrado  de  Saúde  Indígena  para  a  região  da  UHE  Belo  Monte,  e  (b)  o  desenho  e

implementação efetivos dos planos e programas especificamente requeridos pela FUNAI no

Parecer Técnico 21/09, recém enunciados; e 3) garanta a rápida finalização dos processos de

regularização  das  terras  ancestrais  dos  povos  indígenas  na  bacia  do  Xingu  que  estão

pendentes, e adote medidas efetivas para a proteção dos mencionados territórios ancestrais

ante  a  apropriação  ilegítima  e  ocupação  por  não-indígenas,  e  frente  a  exploração  ou  o
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deterioramento de seus recursos naturais”.

VI - Há de se destacar, na espécie, a inteligência revelada pelo colendo Tribunal de Contas

da  União,  na  Cartilha  de  Licenciamento  Ambiental,  elaborada  com  a  colaboração  do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, com

a determinação de que,  “ao conceder a licença de instalação, o  órgão gestor de meio

ambiente  terá  verificado  o  atendimento  das  condicionantes  determinadas  na  licença

prévia”,  dentre  outros  requisitos,  firme  no  entendimento  de  que  o  órgão  ambiental  não

poderá admitir a postergação de estudos de diagnóstico próprios da fase prévia para as fases

posteriores sob a forma de condicionantes do licenciamento (Acórdão 1.869/2006-Plenário-

TCU, item 2.2.2).

VII -  Na hipótese  dos  autos,  afigura-se  flagrante  a nulidade da Licença Parcial  de

Instalação n°  770/2011 — sucedida pela Licença de Instalação n° 795/2011 — e  da

Autorização  de  Supressão  de  Vegetação  n°  501/2011,  relativas  ao  empreendimento

hidrelétrico  UHE Belo  Monte,  no  Estado do Pará,  eis  que  emitidas  sem o  integral

cumprimento  das  condicionantes  estipuladas  na  Licença  Prévia  n°  342/2010,  a

caracterizar o requisito do  fumus boni juris, que, aliado à presença do  periculum in

mora, aqui revelado pela notícia de que os impactos decorrentes da execução das obras

em referência já se refletem negativa e irreversivelmente nas comunidades atingidas,

seja pela tensão social daí decorrente, no aumento do fluxo migratório e na diminuição

da qualidade dos recursos naturais de que necessitam para a sua própria subsistência,

impõe-se a concessão da tutela cautelar inibitória reclamada pelo Ministério Público

Federal, nos termos dos arts. 273, § 7º, e 461, § 3º, do CPC e dos arts. 11 e 12 da Lei n°

7.347/85, notadamente por se afinar com a tutela cautelar constitucionalmente prevista

no art. 225, § 1º, incisos IV, V, e VII, e respectivo § 3º, da Constituição Federal, na linha

auto- aplicável e de eficácia imediata de imposição ao poder público e à coletividade do

dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem

de uso  comum do povo e  essencial  à  sadia  qualidade de  vida,  para  as  presentes  e

futuras gerações (CF, arts. 5º, § 1º, e 225, caput), tudo em harmonia com os princípios

da precaução e da prevenção, a caracterizar, na espécie, o procedimento impugnado,

uma manifesta agressão ao texto constitucional em vigor.

VIII - Apelação provida. Sentença anulada. Aplicação do art. 515, § 3°, do CPC, para julgar-

se, de logo, procedente a demanda, para declarar a nulidade da Licença Parcial de Instalação

770/2011, bem assim das demais que lhe sucederam, especialmente, a Licença de Instalação

n°.  795/2011,  e,  também,  a  Autorização  de  Supressão  de  Vegetação  (ASV)  501/2011,
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emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA para  o  UHE BELO MONTE,  devendo a  referida  autarquia  se  abster  de  emitir

licenças outras, enquanto não integralmente cumpridas, pela promovida NORTE ENERGIA

S/A, as condicionantes previstas na Licença Prévia 342/2010, abstendo-se, também, o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES de repassar qualquer tipo de

recurso  (ou  celebrar  qualquer  pacto  nesse  sentido),  enquanto  não  supridas  as  aludidas

omissões, sob pena de multa pecuniária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

por dia de atraso no cumprimento deste julgado, a contar da data de sua intimação, nos

termos do art. 461, §§ 4° e 5°, do CPC, sem prejuízo das sanções criminais, cabíveis na

espécie  (CPC,  art.  14,  inciso  V  e  respectivo  parágrafo  único).  (AC  0000968-

19.2011.4.01.3900/PA.  Rel.  Des.  Fed.  Souza  Prudente,  5ª  Turma,  eDJF1  p.  632  de

14.01.2014, d.n.)

A legislação e doutrina caminham no mesmo sentido. 

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do

Meio  Ambiente.  É  um procedimento  voltado  à  compatibilização  do desenvolvimento  de

atividades econômicas necessárias ao homem com a sustentabilidade do meio ambiente (CF,

art. 225).

Foi nesse contexto que a Lei nº 6.938/81 instituiu a Política Nacional do

Meio  Ambiente  e  elencou  entre  seus  instrumentos  o  licenciamento  de  atividades

potencialmente  poluidoras  (art.  3º).  A mesma Lei  estabeleceu que  dependerão  de  prévio

licenciamento  ambiental  "a  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de

estabelecimentos  e  atividades  utilizadoras  de recursos  ambientais,  considerados efetiva  e

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação

ambiental" (art. 10).

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), ao regulamentar o

dispositivo  acima,  instituiu  a  Resolução 237/97,  classificando as  licenças  ambientais  em

Licença  Prévia,  Licença  de  Instalação  e  Licença  de  Operação  (art.  8º).  A primeira  é

concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade para aprovar

sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos

básicos a serem observados e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases de sua

implementação.
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A segunda autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as

medidas  de  controle  ambiental  e  demais  condicionantes,  da  qual  constituem  motivo

determinante.

De acordo com a Instrução Normativa nº 184/2008 do próprio IBAMA,

que  dispôs  sobre  os  procedimentos  para  o  licenciamento  desses  empreendimentos,  é

condição para a concessão da Licença de Instalação a  comprovação de cumprimento de

todas as condicionantes da Licença Prévia:

"Art. 27.  A concessão da Licença de Instalação - LI é subsidiada pelo Projeto Básico

Ambiental - PBA, Plano de Compensação Ambiental e quando couber o PRAD e Inventário

Florestal para emissão de autorização de supressão vegetal.

§  1º  O  PBA,  o  Plano  de  Compensação  Ambiental  e  o  Inventário  Florestal  deverão  ser

elaborados  em conformidade  com os  impactos  identificados  no  EIA e  com os  critérios,

metodologias,  normas  e  padrões  estabelecidos  pelo  Ibama,  bem  como  aos  fixados  nas

condicionantes da LP."

A Cartilha de Licenciamento Ambiental - elaborada pelo  Tribunal de

Contas da União com colaboração do IBAMA  é enfática:

"Ao expedir a licença prévia, o órgão ambiental estabelecerá as  medidas mitigadoras que

devem ser  contempladas  no projeto  de implantação.  O cumprimento dessas  medidas é

condição para se solicitar e obter a licença de instalação."

E reforça:

"Quando da solicitação da licença de instalação, o empreendedor deve:

· comprovar o cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença prévia;

(p. 26)"

Nesse mesmo sentido, é o magistério de PAULO DE BESSA ANTUNES:

"O requerimento  da  Licença  de  Instalação  deverá  vir  acompanhado da comprovação  do

atendimento  das  condicionantes  da  Licença  Prévia,  do  Relatório  de  Detalhamento  dos

Programas Ambientais, e outras informações, quando couber.
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A razão para isso é evidente. A protelação de medidas necessárias para as próximas fases do

processo de licenciamento macula todo o procedimento e aumenta o risco de ocorrência de

impactos  socioambientais  não  estudados,  com  graves  consequências  lesivas  ao  meio

socioambiental".

Assim,  não  sendo  cumpridas  as  condicionantes  da  Licença  Prévia,  a

autorização para a instalação do empreendimento é de tal modo ilegal que o  artigo 19 da

Resolução 237 do CONAMA arrola como causa de suspensão ou cancelamento da licença

concedida a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes, a saber:

"Art. 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as

condicionantes e as mediadas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença

expedida, quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da

licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde."

Por  fim,  vale  lembrar  o  ensinamento  de  PAULO  AFFONSO  LEME

MACHADO:

"A Resolução 237/97-CONAMA arrolou os fundamentos da suspensão ou do cancelamento

da licença expedida: violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

omissão ou falsa descrição de informações relevantes e superveniência de graves riscos para

a saúde e para o meio ambiente (art. 19)7."

3. DO RESSARCIMENTO INTEGRAL PELO DANO AMBIENTAL

E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Dos  fatos  narrados,  impõe-se  que  a  CHTP também seja  condenada  ao

pagamento de indenização pelo dano já causado.

No que tange à responsabilidade civil por dano causado ao meio ambiente,

7 Direito Ambiental Brasileiro. 17ª Edição. Ed. Malheiros. p. 284
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a Constituição Federal dispõe:

Art. 225, § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão

os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,  independentemente  da

obrigação de reparar os danos causados.

Na mesma toada,  a  Lei  n.  6.938/81 (Lei  da Política  Nacional  do Meio

Ambiente), prescreve em seu art. 14, § 1º:

“Art. 14, § 1º. Sem prejuízo das penas administrativas previstas nos incisos do artigo, o

poluidor  é  obrigado, independentemente  de  culpa,  a  indenizar  ou  reparar  os  danos  causados  ao  meio

ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade”.

Pelos artigos acima mencionados, é de se concluir que a responsabilidade

dos causadores de danos ao meio ambiente é objetiva e integral.

Outrossim, mister se faz, no presente caso, a inversão do ônus da prova,

tendo em vista que,  em busca da efetiva reparação aos danos ambientais,  bem como da

punição dos agentes causadores dos referidos danos, tem-se deferido a inversão do ônus da

prova no direito ambiental, imputando ao demandado o onus probandi.

Haja  vista  que  a  responsabilidade  civil  ambiental  se  reveste  de  nítido

interesse público, deve-se recorrer, por analogia, ao art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa

do Consumidor8, o qual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova pelo juiz, desde

que presente a verossimilhança das alegações. Ademais, também reforça essa possibilidade a

Lei da Ação Civil Pública, ao prever em seu artigo 21 que “aplicam-se à defesa dos direitos

e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III

da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. 

Destarte, tanto em homenagem ao princípio do poluidor-pagador, quanto da

precaução e da prevenção, impõe-se ao sujeito que desenvolve uma atividade potencialmente

lesiva ao meio ambiente o ônus de provar que sua atividade não lhe oferece riscos.

De qualquer forma, verifica-se que, em se tratando de ação civil pública em

8 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências.

65 3612-5000 - www.prmt.mpf.mp.br
Rua Estevão de Mendonça, nº 810, Quilombo, Cuiabá-MT 32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO

defesa do meio ambiente, quando manifestamente verossímeis as alegações, e pela própria

afetação do meio ambiente, bem constitucionalmente protegido (art. 225, CF/88), afigura-se

plenamente cabível a inversão do ônus da prova, mormente porque o Poder Judiciário deve

agir cautelosamente, tendo em vista que está em análise relevante bem público.

Nesse sentido, asseverando essas características do regime de proteção do

ambiente,  o  Min.  Hermman Benjamin9 escreveu  que  “qualquer  que  seja  a  qualificação

jurídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil

pelo  dano  ambiental  é  de  natureza  objetiva,  solidária  e  ilimitada,  sendo  regida  pelos

princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in

natura, e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do

acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima

ambiental”. 

Saliente-se,  consoante  já  demonstrado,  que  a  implantação  do

empreendimento hidrelétrico em comento está associado à ocorrência de danos irreparáveis à

ictiofauna. Tais danos normalmente não se restringem a efeitos locais e se propagam sobre

dimensões  indetermináveis,  que  podem  ultrapassar  as  fronteiras  estaduais  e  nacionais,

prejudicando a sobrevivência de diversas espécies aquáticas.

Além disso, a requerida UHE Teles Pires deve ser responsabilizada pelos

danos  causados  às  todas  comunidades  tradicionais  da  região  diretamente  afetadas  (dano

ambiental reflexo10), o que pode ser melhor demonstrado e quantificado durante a instrução

processual.

De fato, dano ambiental constitui expressão ambivalente. Em uma vertente,

designa dano ao conjunto de elementos chamados meio ambiente, como por exemplo, o dano

a higidez dos recursos hídricos, iciofauna etc.

Numa segunda conceitação,  dano ambiental engloba os efeitos que esta

modificação gera na saúde das pessoas e em seus interesses.

9 REsp  1071741/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  24/03/2009,  DJe
16/12/2010)

10 Classificação extraída de José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala, “Dano Abmiental”, 6ª ed., 
pág. 99, editora Revista dos Tribunais
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A doutrina  esclarece  que  o  dano  ambiental  é  o  que  “recai  sobre  o

patrimônio  ambiental,  que é  comum à coletividade,  mas também se refere  ao dano por

intermédio do meio ambiente ou dano ricochete a interesses legítimos de uma determinada

pessoa...11”.

No  caso  dos  autos,  não  há  dúvidas  acerca  do  dano  “por  richochete”

diretamente causado a coletividade de pessoas que se valem dos demais múltiplos usos dos

recursos hídricos afetados, como por exemplo, as comunidades de indígenas e pescadores

que vivem na área do empreendimetno.

Por  todo  exposto,  torna-se  imprescindível  que  a  CHTP,  empresa

responsável  pela  UHE  Teles  Pires,  seja  responsabilizada  integralmente  pelos  danos  já

causados ao meio ambiente e às comunidades afetadas (dano ambiental reflexo) e leve a

efeito medidas concretas e efetivas para cumprir o Projeto Básico Ambiental previsto, assim

como deve o IBAMA ser condenado a adotar medidas fiscalizatórias efetivas, porquanto é

inadmissível que essa situação se protraia no tempo causando, reincidentemente, mais danos

aos recursos hídricos e às comunidades afetadas.

IV.  DA  NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  DA  MEDIDA

LIMINAR  -  PRESENÇA DO  FUMUS  BONI  IURIS  E  DO  PERICULUM  IN

MORA

O artigo 12 da Lei 7.347/85 dispõe que o juiz poderá conceder mandado

liminar, constatados dois pressupostos: periculum in mora e fumus boni iuris. 

O  fumus boni iuris é a plausibilidade do direito  material  invocado pelo

autor que busca a tutela jurisdicional. O periculum in mora, a seu turno, é a configuração de

um dano potencial,  um risco que corre  o processo principal  de não ser útil  ao interesse

demonstrado pela parte. 

O  primeiro  pressuposto  encontra-se  demonstrado  pelas  argumentações

jurídicas e pelos documentos trazidos à colação. Estes, inquestionavelmente, demonstram a

11 Leite e Ayala. Obra citada, pág. 98.
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juridicidade da tese levantada.

Além  deles,  o  princípio  da  precaução recomenda  a  declaração  da

nulidade da licença de operação ou, ao menos, a suspensão do empreendimento até a efetiva

implementação das medidas emergencias (cumprimento das condicionantes, considerando o

novo cenário verificado).

Daí  advém  a  necessidade  de  respeito  a  esse  princípio,  conforme  já

reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

“Em se tratando de meio ambiente, pondo-se em confronto uma relativa

irreversibilidade com o princípio da precaução, esse princípio deve prevalecer.” (TRF -2ª

Região  -6ª  Turma  -Agravo  nº  107.739/RJ  (2002.02.01.048298-6)  -  Rel.  Juiz  Poul  Erik

Dyrlund -j. 03/12/2003 - DJU de 08/04/2004, p. 28).

 Assim, a precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo,

mesmo incerto, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano

ambiental, através da prevenção no tempo certo. Vigora aqui o princípio in dubio pro salute

ou in dubio pro natura.

Quanto ao periculum in mora, é também visível a olho nu as consequências

da obra e a necessidade da adoção das medidas emergenciais descritas no item III.1 (ao final

especificadas), como meio de evitar a continuidade e repetição do dano ambiental, tanto à

ictiofauna quanto aos demais múltiplos usos da água e comunidades afetadas.

V - OS PEDIDOS

Diante  do  exposto,  e  do  que  se  acha  devidamente  comprovado  pela

documentação anexa, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) A concessão liminar de antecipação de tutela, inaudita altera pars,  uma

vez presentes os requisitos que exigem sua concessão, para:

a.1)  Suspender a eficácia da Licença de Operação nº 1272/2014    até  o  

julgamento definitivo de mérito da presente ação e até a execução    das seguintes medidas  :

a.1.1) adoção de medidas concretas para a garantia da qualidade da água em toda extensão
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do reservatório e área afetada pela instalação da UHE Teles Pires, devendo ser levado em

conta  o  cenário  atual  do  reservatório  e  os  níveis  de  oxigênio  dissolvido  previstos  na

modelagem matemática aprovada pelo órgão ambiental (OD de 5 mg/l médio ao longo da

coluna da água em qualquer seção do futuro reservatório)  e demais parâmetros para aferição

da qualidade da água previstos na Resolução CONAMA nº 357/2005, incorporadas desde o

início como condicionante de validade da Licença Prévia concedida (condicionante nº 2.7).

Antes do início da execução de tais medidas, cabe ao empreendedor (CHTP) a elaboração e

apresentação de estudo detalhado, que fica condicionado a aprovação do órgão ambiental

(IBAMA), podendo o MPF indicar perito técnico para acompanhamento e análise;

a.1.2)  Execução de Programa de Repovoamento de Ictiofauna, levando-se em

conta as condições atuais do reservatório, que deve ser precedido de estudo detalhado acerca

de  sua  viabilidade,  a  ser  submetido  a  aprovação  do  IBAMA  (com  possibilidade  de

acompanhamento por perito indicado pelo MPF). De igual modo, considerando o cenário

atual do reservatório, apresentação de diagnóstico adequado e efetiva execução do Programa

de  Acompanhamento  da  Atividade  Pesqueira,  a  ser  submedito  a  acompanhamento  e

aprovação do órgão ambiental.

Requer, ainda, a cominação de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem

mil reais) em caso de descumprimento da tutela antecipada concedida.

a.2) Determinar  que  o  IBAMA  acompanhe,  com  possibilidade  de

participação de peritos indicados pelo Ministério Público Federal, a execução  das medidas

requeridas no item acima (medidas de restauração da qualidade da água; repovoamento da

icitofauna e acompanhamento da atividade pesqueira), devendo elaborar relatório detalhado

sobre a efetividade de tais medidas, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$

20.000,00  (vinte  mil  reais),  desde  o  deferimento  até  a  comprovação  de  eventual

descumprimento.

 b) A citação dos requeridos para, se desejarem, contestarem a ação, no prazo

legal, sob pena de caracterização da revelia e seus efeitos.

c) A inversão  do  ônus  da  prova,  impondo-se  aos  requeridos  o  dever

processual de comprovar, nos autos da presente ação civil pública, a plena regularidade e
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eficácia dos Programas Ambientais apontados como descumpridos pelo MPF, bem como a

não ocorrência dos danos ambientias apontados na presente ação civil pública;

d) Por fim, a procedência dos pedidos para, ao final:

d.1) condenar a COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP

à obrigação de fazer consistente em  implementar medidas concretas para a garantia da

qualidade da água em toda extensão do reservatório e áreas afetadas pela instalação da

UHE Teles Pires, devendo ser levado em conta o cenário atual do reservatório e os níveis de

oxigênio dissolvido previstos na modelagem matemática aprovada pelo órgão ambiental (OD

de 5 mg/l médio ao longo da coluna da água em qualquer seção do futuro reservatório)  e

demais parâmetros para aferição da qualidade da água previstos na Resolução CONAMA nº

357/2005, incorporadas desde o início como condicionante de validade da Licença Prévia

concedida (condicionante nº 2.7).  Antes do início da execução de tais medidas, cabe ao

empreendedor  (CHTP)  a  elaboração  e  apresentação  de  estudo  detalhado,  que  fica

condicionado a aprovação do órgão ambiental  (IBAMA), podendo o MPF indicar  perito

técnico para acompanhamento e análise;

d.2) condenar a COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP

à obrigação de fazer consistente em apresentar e executar  Programa de Repovoamento

de Ictiofauna e Programa de Acompanhamento da Atividade Pesqueira, levando-se em

conta as condições atuais do reservatório,  que deve ser precedido de estudo detalhado

acerca de sua viabilidade, a ser submetido a aprovação do IBAMA (com possibilidade de

acompanhamento por perito indicado pelo MPF);

d.3) condenar o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS RENOVÁVEIS – IBAMA à obrigação de fazer consistente em acompanhar a

execução  das medidas requeridas no item acima, devendo elaborar relatório detalhado sobre

a  efetividade  de  tais  medidas,  sob  pena  de  cominação  de  multa  diária  no  valor  de  R$

20.000,00  (vinte  mil  reais),  desde  o  deferimento  até  a  comprovação  de  eventual

descumprimento.

d.4) condenar a COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A – CHTP

ao  pagamento  de  indenização  para  ressarcimento  integral  do  dano  ambiental,
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englobando o dano ao meio ambiente (recursos hídricos, ictiofauna etc.) e dano às todas

comunidades afetadas em razão dos fatos narrados na presente ação civil pública, em

valor a  ser devidamente  quantificado durante  a  instrução processual,  com provável

realização de prova pericial;

d.5) Declarar a nulidade da Licença de Operação nº 1.272/2014, em razão

do descumprimento das condicionantes fixadas, nos termos da fundamentação acima;

d.6)  Em  decorrência, imposição  ao  IBAMA de  obrigação  de  não  fazer,

consistente  em  não  emitir  nova  Licença  de  Operação  enquanto  as  condicionantes

previstas na Licença de Instalação e, em especial, os Programas Ambientais descritos

nesta  demanda  e  obrigações  de  fazer  descritas  nos  itens  anteriores  não  forem

integralmente cumpridas.

O Ministério Público Federal protesta provar o alegado por todos os meios de

prova admitidos e pertinentes, especialmente documental, testemunhal e pericial.

Dá-se à causa o valor de R$  12.000.000,00 (doze milhões de reais).12

Cuiabá, 09 de dezembro de 2015.

Marco Antonio Ghannage Barbosa

Procurador da República

12 Nesse momento processual ainda não se tem a quantificação do dano ambiental. Para se aferir o valor da
causa, pode se utilizar como parâmetro o valor do empreendimento. Conforme fls. 2752/276 do ICP anexo,
o BNDES concedeu apoio financeiro à CHTP no valor de R$ 2.412.000.000,00 (dois bilhões e quatrocentos
e doze milhões de reais). Desse total, verifica-se do contrato de financiamento (mídia digital de fls. 276) o
repasse  de  R$  12.000.000,00  destinados  a  investimentos  sociais  no  âmbito  das  comunidades  não
contempladas nos programas do Projeto Básico Ambiental. Essa quantia pode servir de parâmetro ao valor
da causa, por ter relação direta com o pedido formulado, e representa percentual ínfimo frente ao valor
global da obra (menos de 1%).
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