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RÉU : COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. 
RENOVAVEIS-IBAMA

DECISÃO

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública objetivando: a) condenar a CHTP à obrigação de 

fazer  consistente  em implementar  medidas  concretas  para  garantia  da qualidade  da  água  em toda 

extensão do reservatório e áreas afetadas pela instalação da UHETP, apresentar e executar Programa de 

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

conta as condições atuais do reservatório e, ao pagamento de indenização para ressarcimento integral do 

suposto  dano  ambiental;  b)  condenar  o  IBAMA à  obrigação  de  fazer  consistente  em acompanhar  a 

execução das medidas requeridas nos item acima, elaborar relatório detalhado sobre a efetividade de tais 

medidas, e a obrigação de não-fazer consistente em não permitir nova Licença de Operação, enquanto as 

condicionantes não forem cumpridas; c) declaração de nulidade da Licença de Operação nº 1.272/2014. 

Aduz que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (UHETP) descumpriu o Projeto 

Básico Ambiental (PBA) apresentado no bojo do licenciamento ambiental, especificamente em relação ao 

Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água, ao programa de Monitoramento da 

Ictiofauna  e  ao  Programa  de  Desmatamento  e  limpeza  do  Reservatório  e  das  Áreas  associadas  à 

implantação  do Projeto,  gerando  danos  ambientais  extremamente  graves  e  de  ampla  dimensão,  em 

prejuízo a toda coletividade e, em especial, às comunidades locais e ictiofauna.   

E o IBAMA foi negligente na aprovação e fiscalização do cumprimento dos 

referidos  Programas,  pois  mesmo com o descumprimento ou insuficiência  dos  Programas,  expediu  a 

Licença de Operação, e ainda sem indicar medidas capazes de prevenir e/ou mitigar os efeitos deletérios  

previstos.  

2. FUNDAMENTAÇÃO

Há conexão entre duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a 

causa de pedir, conforme dispõe o artigo 55 do NCPC.
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Analisando detidamente esta ação, constato que a mesma guarda vinculação 

com os autos das ações de nº 0005536-57.2015.4.01.3603, nº 07742-83.2011.4.01.3603 e nº 08006-

03.2011.4.01.3603, que tramitam perante a Subseção de Sinop – MT. 

Além de haver identidade de partes entre as ações mencionadas, importante 

salientar que a presente ação tem por objeto também a instalação da Usina Hidrelétrica Teles Pires. 

Dessa forma, possível constatar a parcial identidade entre as causas de pedir 

(próxima e remota) e os pedidos existentes nas ações, restando presente a conexão entre as causas. 

Mesmo entendimento segue o artigo 2º, parágrafo único da Lei 7347/85 (Lei 

de Ação Civil Pública), senão vejamos: 

 Art. 2º (...) 

Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para  

todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de  

pedir ou o mesmo objeto. 

Identificado o fenômeno da conexão, os processos devem ser reunidos para 

julgamento conjunto pelo juiz competente para tanto, a fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos 

dos artigos 58 e 59 do NCPC.

3. DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  DECLINO  DA  COMPETÊNCIA em  favor  da  Subseção 

Judiciária de Sinop/MT, para onde os autos devem ser remetidos.

Intime-se.

Com o decurso do prazo, remetam-se os autos à Subseção de Sinop – MT. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2016

RAPHAEL CAZELLI DE ALMEIDA CARVALHO

                    Juiz Federal                  Juiz Federal
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