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DECISÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação

de tutela, exercida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da

COMPANHIA HIDROELÉTRICA TELES PIRES S/A - CHTP e do

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

RENOVÁVEIS - IBAMA.

Em sua peça inicial, o autor requer a imposição de

obrigação de fazer à primeira ré (CHTP), consistente no dever de a) implantar

sistema anticardume capaz de impedir a mortandade de peixes gerada pelo

funcionamento das turbinas da UHE Teles Pires e, b) implantar sistema de

transposição que permita aos peixes do reservatório da aludida usina

superar o desnível apresentado pela barragem. Demais disso, também

requer a imposição de obrigação de fazer ao segundo réu (IBAMA),

consistente no dever de fiscalizar a implantação e eficácia daquelas

obrigações a serem impostas à primeira ré.

No que atine ao pedido de antecipação dos efeitos da

tutela, tema objeto da presente decisão, sustenta o autor que, a partir de

informações encaminhadas ao Ministério Público Federal, instaurou-se o

Procedimento Preparatório de n° 1.20.002.000114/2015-86, tendo por

objeto apurar a ocorrência de danos ambientais decorrentes

construção/operação do empreendimento hidroelétrico Teles Pires, leva^

efeito pela primeira ré (CHTP) nos Municípios de Paranaíta/M'
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Jacareanga/PA, consistentes na mortandade de peixes geradas pelo

comissionamento (teste operacional) das unidades geradoras.

Narra que, entre os dias 18 e 20 de setembro de 2015,

foram encontrados a jusante da UHE Teles Pires cerca de duzentos peixes de

variadas espécies, mortos ou agonizando, no total de 100 quilos, alguns dos

quais com até dois metros de comprimento. Sustenta que tal fato decorreu

do acionamento das turbinas do aludido empreendimento hidroelétrico

durante a fase de testes operacionais.

Indo avante, destaca que o segundo réu (IBAMA), instado

a se manifestar a respeito, informou que a CHTP confirmou a mortandade de

peixes, causada pela ausência de um sistema de proteção anticardume

necessário para evitar que os peixes fossem atraídos para dentro das

unidades geradoras. Ainda segundo o autor, o IBAMA esclareceu que "os

peixes, na ausência de um dispositivo anticardume, podem entrar dentro do

canal de fuga, e quando do acionamento das turbinas, serem mutilados ou

mortos pela redução brusca da pressão que ocorre em função da alta

velocidade de rotação das turbinas."

Narra que o IBAMA, após fiscalização in loco, lavrou duas

notificações (de n° 8651-E e 8652-E), em que determinou à CHTP que a)

apresentasse relatório técnico da mortandade dos peixes nos últimos trinta

dias e b) implantasse um sistema anticardume definitivo, no prazo de 120

dias, bem como empregasse um sistema provisório para o mesmo fim

durante a fase de testes de comissionamento das unidades geradoras.

Em resposta, a ré CHTP apresentou ao IBAMA Relatório

Parcial do Programa de Resgate da Ictiofauna das Turbinas, em que

confirma a morte de 172 espécimes de peixes entre os dias 14 a 24 de

setembro de 2015. Demais disso, admitiu que, até o dia 25 de setembro, não

havia utilizado o sistema provisório anticardume.

Não obstante, o autor informa que o IBAMA já emitiu, em

19/11/2014, a Licença de Operação (de n° 1272/2014) em favor da UHE



Teles Pires, ao passo que o acionamento definitivo das turbinas está previsto

para este mês de novembro de 2015.

Por isso, entende o autor que a continuidade dos testes

operacionais das unidades geradoras e, especialmente, o início da operação

definitiva das turbinas da UHE Teles Pires, sem a adoção do sistema

anticardume cuja implantação se requer liminarmente nesta demanda,

causará sérios danos à ictiofauna do Rio Teles Pires.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil (CPC),

a concessão da antecipação dos efeitos da tutela exige a) prova inequívoca da

verossimilhança das alegações e b) fundado receio de dano irreparável ou de

difícil reparação.

Entendo presentes tais requisitos.

Quanto à relevância da fundamentação, invoco a

aplicação do princípio do desenvolvimento sustentável, com previsão

implícita nos arts. 225, caput e 170, VI, da Constituição Federal.

Tal princípio demanda uma adequada ponderação, muitas

vezes a ser realizada no caso concreto, entre os princípios do

desenvolvimento econômico, de um lado, e da proteção ambiental, de outro.

É verdade que o direito ao desenvolvimento econômico e

tecnológico demanda a utilização e transformação de recursos naturais. Com

efeito, trata-se da produção de bens, serviços e utilidades que têm como

matéria prima, direta ou indiretamente, elementos que compõem o meio

ambiente.

Ocorre que tais recursos naturais são escassos e muitas

vezes irreparáveis. Mais ainda: estes recursos são responsáveis( pelaN

manutenção da vida, com qualidade, em todas as suas formas.
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Como se vê, o mesmo recurso natural que é instrumento

do desenvolvimento econômico, também é peça fundamental à sadia

qualidade de vida.

Daí decorre a idéia de desenvolvimento sustentável, o que

significa dizer que a utilização dos recursos naturais no processo de

desenvolvimento deverá ser de modo a conservá-los para que também as

gerações futuras tenham acesso à sadia qualidade de vida.

E dentre as diversas decorrências da aplicação do

princípio do desenvolvimento sustentável destaca-se o emprego de

"tecnologias limpas". Trata-se da utilização de medidas compensatórias e

mitigadoras do dano que será, direta ou indiretamente, causado ao meio

ambiente em razão do exercício de atividades econômicas.

Quanto ao tema é pertinente a invocação do princípio do

poluidor-pagador, segundo o qual o poluidor, responsável pelo

empreendimento econômico causador do dano ambiental, deverá suportar os

custos da implantação das medidas de prevenção e controle da poluição

impostas pelo poder público a fim de assegurar a manutenção da qualidade

do meio ambiente.

Da mesma forma, o princípio da prevenção adverte que os

danos ambientais são, em regra, irreversíveis. Por isso, o poder público

deverá impor ao empreendedor a adoção de medidas acautelatórias, antes

mesmo do início das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a fim

de evitar a ocorrência de danos que possam ser causados pelo

empreendimento econômico.

E ainda que a ocorrência de tais danos fosse

cientificamente incerta, mesmo assim impõe-se a adoção de medidas

preventivas, com o objetivo de se evitar qualquer possibilidade de que eles

venham eventualmente ocorrer. Trata-se de aplicação do princípio da
precaução.



Corroborando tudo o que foi dito antes a respeito dos

princípios que regem o Direito Ambiental, cito recente precedente do e.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, representativo

não só da jurisprudência do Tribunal, mas também do pensamento

predominante nos Tribunais de nossa República. Confira-se:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RIO GRANDE).
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SUSPENSÃO DE
ATIVIDADES AGRESSORAS AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIOS
DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR.
CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA
ÁREA DEGRADADA E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES), DE
NÃO FAZER (INIBIÇÃO DE QUALQUER AÇÃO ANTRÓPICA SEM
O REGULAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL). POSSIBILIDADE.
IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL POR
IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA
REGRESSIVIDADE SOCIOAMBIENTAL EM DEFESA DO MEIO
AMBIENTE EQUILIBRADO. ORIENTAÇÃO DA CARTA
ENCÍCLICA SOCIAL-ECOLÓGICA LAUDATO SI, DO SANTO
PADRE FRANCISCO, NA ESPÉCIE DOS AUTOS. REFORMA
INTEGRAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÉNCIA EM PROL
DO VENCEDOR. POSTULADO DA SIMETRIA. PRECEDENTE
DO COLENDO STJ. I - Presentes os requisitos do artigo 515,
§3°, do CPC vigente, aplicável ao caso sub judice a teoria da
causa madura, enquanto técnica procedimental tendente a
resguardar a garantia constitucional da duração razoável do
processo. II - 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 laborai (...) 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 esse
de um dos mais significativos direitos fundamentais: o di
preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso cè
da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor
presentes e futuras gerações" (ADI-MC n° 3540/DF - Rei.
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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, 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 aplicação do princípio da precaução nos limites de
suas atribuições, em busca de um desenvolvimento durável. 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) , exigindo-se, assim, na forma da lei, para
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade (CF, art. 225, §
Io, IV)" (AC 0002667-39.2006.4.01.3700/MA, Rei.
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA
TURMA, e-DJFl p.172 de 12/06/2012). III - Na visão holística
da Carta Encíclica Social-Ecológica Laudato Si, do Santo Padre
Francisco, datada de 24/05/2015, "Toda a intervenção na
paisagem urbana ou rural deveria considerar que os diferentes
elementos do lugar formam um todo, sentido pelos habitantes
como um contexto coerente com a sua riqueza de significados.
Assim, os outros deixam de ser estranhos e podemos senti-los
como parte de um "nós" que construímos juntos. Pela mesma
razão, tanto no meio urbano como no rural, convém preservar
alguns espaços onde se evitem intervenções humanas que os
alterem constantemente. (...) Neste contexto, sempre se deve
recordar que "a proteção ambiental não pode ser assegurada
somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios.

O ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não
estão aptos a defender ou a promover adequadamente". Mais
uma vez repito que convém evitar uma concepção mágica do
mercado, que tende a pensar que os problemas se resolve
apenas com o crescimento dos lucros das empresas ou dó
indivíduos. Será realista esperar que quem está obcecado
com a maximização dos lucros se detenha a considerar os
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efeitos ambientais que deixará às próximas gerações?
Dentro do esquema do ganho não há lugar para pensar nos
ritmos da natureza, nos seus tempos de degradação e
regeneração, e na complexidade dos ecossistemas que podem
ser gravemente alterados pela intervenção humana". IV - Na
inteligência jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de
Justiça, o princípio da proibição do retrocesso ecológico, em
defesa do meio ambiente equilibrado autoriza o entendimento
de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir
o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa
julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as
necessárias compensações ambientais o patamar de proteção
de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a
ponto de transgredir o limite constitucional intocável e
intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a
preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais
(art. 225, § Io, I)." (AgRg no AREsp 327.687/SP, Rei. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/08/2013, DJe 26/08/2013). V - Na hipótese dos autos, a
intervenção ambiental promovida pelos apelados foi realizada
sem o prévio, regular e competente licenciamento ambiental,
bem como sem a rigorosa observância dos marcos regulatórios
da legislação ambiental, aplicável na espécie, no interior de
Área de Preservação Permanente (APP Rio Grande), assim
definida na legislação e atos normativos de regência, a
caracterizar a ocorrência de dano ambiental, impondo-se,
assim, além da sua regularização, a adoção de medidas
restauradoras da área degradada, bem assim, a inibição da
prática de ações antrópicas outras, desprovidas de regular
autorização do órgão ambiental competente, apurando-se o
quantum indenizatório do dano ao meio ambiente agredido
através de competente prova pericial, na fase de liquidação do
julgado, por arbitramento (CPC, arts. 475-C e 475-D). VI - Nas
demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-
pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação
simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e
indenizar. Assim, na interpretação do art. 3o da Lei
7.397/1985, a conjunção 'ou' opera com valor aditivo, não
introduz alternativa excludente. Precedentes da Primeira e
Segunda Turmas do STJ. "A recusa de aplicação, ou
aplicação trancada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-
pagador e da reparação in integram arrisca projetar, moral
e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito
ambiental compensa, daí a resposta administrativa e
judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou
custo normal do negócio". Saem debilitados, assim, o caráter
dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da
responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial),
verdadeiro estimulo para que outros, inspirados no exemplo de
impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador,
premiado, imitem ou repitam seu comportamento deleté
(REsp 1145083/MG, Rei. Ministro HERMAN BENJA
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/20
VII - Registre-se, por oportuno, que, não obstante as razões
lançadas pelo douto juízo monocrático, no sentido de ade
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se a atuação do órgão ambiental às novas diretrizes
estabelecidas no novo Código Florestal, no caso concreto, os
autos de infração e embargo foram lavrados muito antes da sua
edição, não se podendo admitir a imposição da sua
observância, na hipótese em comento, diante da proibição da
regressividade soioambiental, consoante a doutrina citada de
Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer. VIII - Ordenou-se,
ainda, o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa coercitiva, no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, a
contar da intimação deste Acórdão mandamental, sem prejuízo
das sanções previstas no artigo 14, inciso V, parágrafo único,
do CPC vigente. IX - Na espécie dos autos, mesmo diante do
acolhimento da pretensão recursal, não há que se falar em
condenação dos apelados ao pagamento dos honorários de
sucumbência ao Ministério Público Federal autor e vencedor,
nos termos da jurisprudência do Colendo STJ, em respeito ao
postulado da simetria. X - Apelação provida, para anular a
sentença monocrática e, com base no parágrafo 3o do artigo
515 do CPC vigente, julgar, de logo, procedentes os pedidos
formulados pelo autor ministerial. (AC 0002316-
35.2012.4.01.3804 / MG, Rei. DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJFl p.506 de
22/09/2015) Grifei

Por tudo, entendo que o exercício das atividades

econômicas, para se adequar aos ditames constitucionais, deverá ser

promovido de forma sustentável, vale dizer, adotando-se as medidas e

tecnologias necessárias e adequadas à mitigação/prevenção dos danos

ambientais que dela possam decorrer.

Já no que se refere ao perigo da demora, destaco que os

danos ambientais são, em regra, irreversíveis ou de difícil reparação.

No caso concreto, o autor noticia que a primeira ré (CHTP)

deu início aos testes operacionais das unidades geradoras da UHE Teles

Pires sem a adoção dos sistemas anticardume, o que ensejou elevada

mortandade de peixes.

Ainda segundo o autor, o IBAMA informou que a própria

CHTP confirmou a mortandade de peixes e a ausência de um sistema

anticardume. Demais disso, o IBAMA esclareceu que a falta do mencionado

sistema permite que os peixes entrem no canal de fuga e sejam mutilados pu



mortos pela redução brusca de pressão gerada pela alta velocidade de
rotação das turbinas.

Por isso, o IBAMA determinou ao primeiro réu que
adotasse um sistema anticardume definitivo e que, na fase de testes, ao
menos empregasse um sistema provisório (notificação de n° 8652-E).

Não obstante, o autor informa que o IBAMA já emitiu a
Licença de Operação (de n° 1272/2014) em favor da UHE Teles Pires, sendo
que o acionamento definitivo das turbinas está previsto para este mês de
novembro de 2015.

Diante disso, entendo que a continuidade dos testes

operacionais das unidades geradoras ou, o que é ainda pior, o início da
operação definitiva das turbinas da UHE Teles Pires, sem a adoção de um
sistema anticardume causará sérios danos de difícil (senão impossível)
reparação à ictiofauna do Rio Teles Pires.

Por fim, destaco que o impedimento do início das

operações das unidades geradoras da UHE Teles Pires, até que as medidas
acautelatórías adiante impostas sejam efetivadas, revela-se suficiente para a
adequada proteção ao meio ambiente. Por isso, entendo desnecessária a
imposição de medida mais gravosa, tal como a suspensão da Licença de
Operação.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, tenho por bem DEFERIR, EM PARTE,
O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de:

a) determinar à primeira ré HIDROELÉTRICA TELES

PIRES S/A - CHTP que se abstenha de a) levar adiante testes de
comissionamento das unidades geradoras da UHE Teles Pires ou b) dar
início à operação definitiva das referidas unidades, sem antes implantar
sistema (provisório ou definitivo) anticardume, capaz de impedir amor|Q\
mutilação de peixes geradas pelo funcionamento das respectivas turbinai. )
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Para a hipótese de descumprimento das medidas

impostas à ré. desde logo fixo multa diária no importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

b) determinar ao segundo réu INSTITUTO BRASILEIRO

DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS - IBAMA que

acompanhe, juntamente com peritos indicados pelo Ministério Público
Federal, a realização de um teste de comissionamento das unidades
geradoras, a fim de atestar a eficácia do sistema anticardume que deverá
será utilizado, realizando, no prazo de 15 (quinze) dias contados do teste,

relatório detalhado de funcionamento e efetividade do aludido sistema.

Para a hipótese de descumprimento das providências

impostas ao réu, desde logo fixo multa diária no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais)

Cite-se. Intime

MARCEL QUEIROZ LINHARES
Juiz Federal Titular da 2^A/ara

Subseção Judiciária de SINOP/MT
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