
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Andradina

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL  DA  1ª VARA 

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA – SÃO PAULO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições 

constitucionais  e  legais,  com  fundamento  nos  artigos  127,  caput,  e  129, 

incisos II e III, da Constituição Federal de 1988 e nas disposições da Lei 

nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e da Lei Complementar nº 75/1993 

(Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  da  União), e  com  base nas  informações 

reunidas  no  Inquérito  Civil  nº  1.34.041.000040/2017-98,  vem,  perante 

Vossa Excelência, propor

A Ç Ã O  C I V I L  P Ú B L I C A

com pedido de tutela provisória de urgência e evidência

pelas razões de fato e de direito que passa a expor, em face da:

1) RIO PARANÁ ENERGIA S.A. (RIO PARANÁ), pessoa jurídica 

de  direito  privado  (sociedade  anônima),  CNPJ  nº 

23.096.269/0001-19, com sede na Rua Funchal, nº 418, conjunto 

2901, Parte B, Vila Olímpia, CEP 04551-060, São Paulo/SP; e do

2)  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, pessoa jurídica 

de direito público (autarquia federal),  CNPJ nº 03.659.166/0001-
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02, com sede no SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, CEP 

70818-900, Brasília/DF, e com superintendência no Estado de São 

Paulo  na  Alameda  Tietê,  nº  637,  Jardim  Cerqueira  César,  CEP 

01417-020, São Paulo/SP.

1. DO OBJETO DA AÇÃO

Com  a  presente  ação,  objetiva-se  a  condenação  da RIO 

PARANÁ  em: i)  obrigação  de fazer, consistente  na  imediata  assunção  da 

gestão  e  manutenção  do  Centro  de  Conservação  de  Fauna  Silvestre  de  Ilha 

Solteira  (CCFS/Ilha  Solteira),  imposta  como  condicionante  específica  das 

Licenças  de Operação nº 1251/2014 (UHE Jupiá)  e  nº  1300/2015 (UHE Ilha 

Solteira);  e  em ii) obrigação  de  pagar indenização  pelo  dano  moral 

coletivo resultante  de  sua  omissão  ilegal  e voluntária  de  gerir  e  manter  o 

CCFS/Ilha Solteira.

 No que concerne ao IBAMA, objetiva-se a sua condenação em 

obrigação  de  não  fazer, consistente  em  se  abster  de  substituir  as 

condicionantes específicas das Licenças de Operação nº 1251/2014 (UHE Jupiá) 

e  nº  1300/2015  (UHE  Ilha  Solteira)  relativas  à  manutenção  e  pleno 

funcionamento do Centro de Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira 

(CCFS/Ilha Solteira) pela execução do denominado  “Subprograma de Apoio à 

Implantação  do  Corredor  Ecológico  dos  Rios  Sucuriú  e  Taquari”;  e, 

subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, que o término das 

atividades  desempenhadas no  CCFS/Ilha  Solteira seja  condicionado  ao 

implemento  de  outro  programa  que  resulte em  benefícios  ambientais, 

demonstrados por estudos  científicos  exaustivos,  para  a  fauna  silvestre  das 

áreas de influência das Usinas Hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira.

2. DOS FATOS
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Os  fatos  descritos  a  seguir  são  baseados  nos  elementos  de 

convicção  colhidos  no  Inquérito  Civil  nº  1.34.041.000040/2017-98, 

inicialmente  instaurado  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo  (2ª 

Promotoria de Justiça de Ilha Solteira – autos nº 43.0285.0000406/2017-9), e 

posteriormente  remetido  ao  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em razão de 

declínio de atribuição (doc. 01).

2.1. Da construção e da regularização ambiental das Usinas Hidrelétricas 

Engenheiro Souza Dias (UHE Jupiá) e Ilha Solteira (UHE Ilha Solteira)

A adequada  compreensão  da  tutela  ao meio  ambiente 

ecologicamente equilibrado perseguida nesta ação civil pública reclama um breve 

prólogo a respeito  da construção dos  vultosos empreendimentos denominados 

Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (UHE Jupiá) e Usina Hidrelétrica Ilha 

Solteira  (UHE  Ilha  Solteira),  que  juntas  formam  o  Complexo  Hidrelétrico 

Urubupungá, o sexto maior do mundo, bem como de seus processos tardios – e 

ainda inacabados – de regularização ambiental junto ao IBAMA.

A UHE Jupiá, com potência instalada de 1.550 MW, está localizada 

no  Rio  Paraná,  na  divisa  dos  Estados  de  São  Paulo  e  Mato  Grosso  do  Sul, 

especificamente  entre  os  Municípios de  Castilho/SP  e  Três  Lagoas/MS.  Sua 

construção,  levada a  efeito pela Companhia Energética de São Paulo (CESP), 

então detentora dos direitos de geração de energia elétrica, teve início no ano de 

1961.  O primeiro  grupo  gerador da  UHE Jupiá começou a operar em 1969.  As 

obras foram definitivamente concluídas no ano de 1974.

O reservatório formado pelo barramento das águas do Rio Paraná 

e dos seus afluentes (Rios Tietê e Sucuriú) totalizou a área de 330 km² e alagou 

terras localizadas nos Municípios de Andradina, Castilho, Ilha Solteira, Itapura e 

Pereira Barreto, no Estado de São Paulo, e nos Municípios de Selvíria e Três 

Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul.
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A UHE Ilha Solteira possui potência instalada de 3.444 MW e está 

localizada no Rio Paraná, na divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul, especificamente entre os Municípios de Ilha Solteira/SP e Selvíria/MS. Esse 

empreendimento também foi construído pela CESP, então detentora dos direitos 

de geração de energia elétrica. As obras começaram no ano de 1965, o primeiro 

grupo  gerador  entrou  em  operação em  1973,  e a  construção  da  usina foi 

concluída no ano de 1978.

O reservatório da UHE Ilha Solteira, formado pelo barramento das 

águas dos Rios Paraná, Paranaíba e Grande, possui a expressiva área de 1.195 

km² e alagou terras  localizadas em trinta e três municípios,  nos Estados de 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.1

Como se nota,  as Usinas Hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira  foram 

construídas  antes da promulgação da Lei nº 6.938/1981,  de 31 de agosto de 

1981,  de  maneira  que  a  idealização  e  execução desses  empreendimentos 

causadores  de  significativa  degradação  ambiental  não  foram balizadas pelos 

objetivos2 e  instrumentos3 estabelecidos  na  legislação  instituidora da  Política 

1 Goiás: Caçu,  Itajá,  Itarumã,  Lagoa Santa  e  São Simão.  Mato Grosso do Sul: Aparecida  do 
Taboado,  Paranaíba  e  Selvíria.  Minas  Gerais: Carneirinho,  Iturama,  Limeira  d’Oeste  e  Santa 
Vitória.  São  Paulo: Aparecida  d’Oeste,  Auriflama,  Dirce  Reis,  Guzolândia,  Ilha  Solteira, 
Marinópolis,  Mesópolis,  Nova  Canaã  Paulista,  Ouroeste,  Palmeira  d’Oeste,  pereira  Barreto, 
Populina, Rubineia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste e 
Santana.

2 Segundo o artigo 4º da Lei nº 6.938/1981, são objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente: i) 
a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico;  ii) a definição de áreas prioritárias de ação governamental 
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  iii) o estabelecimento de critérios e padrões da 
qualidade  ambiental  e  de  normas  relativas  ao  uso  e  manejo  de  recursos  ambientais;  iv) o 
desenvolvimento  de  pesquisas  e  de  tecnologias  nacionais  orientadas  para  o  uso  racional  de 
recursos ambientais;  v) a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de 
dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; vi) a preservação e restauração dos 
recursos  ambientais  com  vistas  à  sua  utilização  racional  e  disponibilidade  permanente, 
concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; e  vii) a imposição, ao 
poluidor  e  ao  predador,  da  obrigação  de  recuperar  e/ou  indenizar  os  danos  causados,  e  ao 
usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

3 Segundo  o  artigo  9º  da  Lei  nº  6.938/1981,  são  instrumentos da  Política  Nacional  do  Meio 
Ambiente:  i) o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  ii) o zoneamento ambiental; 
iii) a avaliação de impactos ambientais;  iv) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; v) os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação 
ou absorção de tecnologia,  voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  vi) a criação de 
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Nacional do Meio Ambiente.

Por essa razão, as construções das UHE Jupiá e UHE Ilha Solteira 

não  foram precedidas  de  Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  e  Relatório  de 

Impacto  Ambiental  (RIMA),  tampouco  foram  submetidas  ao  processo  de 

licenciamento ambiental para emissão das licenças prévia, de instalação e de 

operação,  regulamentados  pelas Resoluções  do  Conselho  Nacional  do  Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 01/1986 e nº 237/1997.

Devido ao grande número de usinas hidrelétricas construídas no 

Brasil anteriormente à Lei nº 6.938/1981, o CONAMA, no exercício de seu poder 

regulamentar, editou a Resolução nº 06/1987  com o objetivo de disciplinar o 

licenciamento  ambiental  de  obras  de  grande  porte  para  geração  de  energia 

elétrica,  dispondo,  naquilo  que  interessa  para  o  caso  em testilha,  o  que  se 

segue:

“Art.  1º  –  As  concessionárias  de  exploração,  geração  e 

distribuição  de  energia  elétrica,  ao  submeterem  seus 

empreendimentos  ao  licenciamento  ambiental  perante  o 

órgão estadual competente, deverão prestar as informações 

técnicas sobre o mesmo, conforme estabelecem os termos da 

legislação  ambiental  pelos  procedimentos  definidos  nesta 

Resolução.

[…]

Art.  4º  –  Na  hipótese  dos  empreendimentos  de 

aproveitamento  hidroelétrico,  respeitadas  as  peculiaridades 

de cada caso, a Licença Prévia (LP) deverá ser requerida no 

espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais 
como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; vii) o 
sistema nacional  de informações sobre o meio ambiente;  viii) o Cadastro Técnico Federal  de 
Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental; ix) as penalidades disciplinares ou compensatórias 
ao  não  cumprimento  das  medidas  necessárias  à  preservação  ou  correção  da  degradação 
ambiental;  x) a  instituição  do  Relatório  de  Qualidade  do  Meio  Ambiente,  a  ser  divulgado 
anualmente pelo IBAMA; xi) a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; xii) o Cadastro Técnico Federal 
de  atividades  potencialmente  poluidoras  e/ou  utilizadoras  dos  recursos  ambientais;  e  xiii) 
instrumentos  econômicos,  como  concessão  florestal,  servidão  ambiental,  seguro  ambiental  e 
outros.
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início  do  estudo  de  viabilidade  da  Usina;  a  Licença  de 

Instalação  (LI)  deverá  ser  obtida  antes  da  realização  da 

Licitação para construção do empreendimento e a Licença de 

Operação  (LO)  deverá  ser  obtida  antes  do  fechamento  da 

barragem.

[…]

Art.  12  –  O  disposto  nesta  Resolução  será  aplicado, 

considerando-se as etapas de planejamento ou de execução 

em que se encontra o empreendimento.

[…]

§  5º –  Para  o  empreendimento  que  entrou  em operação 

anteriormente a 1º de fevereiro de 1986, sua regularização 

se  dará  pela  obtenção  da  LO  sem  a  necessidade  de 

apresentação  de  RIMA,  mas  com  a  concessionária 

encaminhando ao(s) órgão(s) estadual(ais) a descrição geral 

do  empreendimento;  a  descrição  do  impacto  ambiental 

provocado e as medidas de proteção adotadas ou em vias de 

adoção.”

Foi nesse contexto fático-normativo que  no ano de 1998 a CESP 

buscou o IBAMA para iniciar a regularização ambiental das Usinas Hidrelétricas 

Jupiá  e  Ilha  Solteira,  originando,  respectivamente,  os processos nº 

02001.003592/99-22 e nº 02001.003591/99-60.

 Com efeito, em 15 de julho de 2014, no bojo  do processo nº 

02001.003592/99-22, a Coordenação de Energia Elétrica do IBAMA elaborou o 

Parecer  02001.002788/2014-18  COHID/IBAMA  (doc.  02),  com a  seguinte 

ementa:  “Análise técnica para regularização ambiental  da UHE Jupiá”.  Abaixo 

serão colacionados  os  trechos  fundamentais  para  a  instrução  dessa  peça 

vestibular:

“1 – INTRODUÇÃO

Este  parecer  tem  por  objetivo  analisar  os  documentos 

recebidos da Companhia Energética do Estado de São Paulo 
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S.A visando dar prosseguimento ao processo de regularização 

da UHE Jupiá.

[…]

De  acordo  com as  informações  disponíveis,  será  realizada 

uma  análise  dos  impactos  gerados  pela  operação  do 

empreendimento.  Em  um  segundo  momento  deste 

documento serão sugeridos programas ambientais para que 

sejam dadas  tratativas  a  estes  impactos  e  também serão 

feitas sugestões de encaminhamento às não-conformidades 

encontradas na vistoria técnica realizada a área de influência 

da usina em novembro de 2012 e registradas na Nota Técnica 

4023/2013 COHID/IBAMA.

2 – ANÁLISE

2.1 – Nota Técnica 4023/2013

A Nota Técnica 4023/2013-COHID/IBAMA de 08 de março de 

2013 relata a vistoria realizada no período de 18 a 23 de 

novembro de 2012 por analistas ambientais do Ibama. Nesta 

vistoria, foram constatadas algumas não-conformidades, que 

demandam ação do empreendedor.  Listar-se-ão estas  não-

conformidades, e as ações sugeridas. 

[…]

2.4.2  –  Considerações  sobre  a  vistoria  técnica  ao 

empreendimento

[…]

Após os sobrevoos, foi vistoriado o Centro de Fauna mantido 

pela  CESP.  Este  centro  é  utilizado  como  um  CETAS  para 

animais  e  também  há  uma  conservação  em  cativeiro  de 

espécies ameaçados que também é utilizado no Programas 

de Educação Ambiental já desenvolvidos. Como uma forma 

de  compensação  aos  impactos  já  causados  pelos  danos 

ambientais  do  empreendimento,    recomenda-se  a   

manutenção do funcionamento do Centro de Fauna.

[…]

2.5.  -  Diretrizes  mínimas  para  os  Programas 

Ambientais a serem implementados
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Considerando  os  impactos  causados  pela  implantação  e 

operação da UHE Jupiá levantados na análise técnica deste 

parecer, será necessário a elaboração de ações e programas 

ambientais  para  a  mitigação,  compensação  ou  prevenção 

destes  impactos.  A  seguir  serão  apresentados  objetivos, 

diretrizes  ou  requisitos  mínimos  necessários  para  cada 

programa  e  ação  propostos.  A  empresa  empreendedora 

quando julgar pertinente poderá complementar os programas 

ambientais  propostos,  mas  a  execução  de  novas diretrizes 

fica condicionada a uma avaliação prévia por parte do Ibama. 

A estrutura dos Programas Ambientais a serem desenvolvidos 

esta apresentado no Anexo I deste parecer.

[…]

2.5.2 – Programas ambientais propostos neste parecer

[…]

2.5.2.4 Programa de Conservação da Fauna

Como todos os estudos analisados têm mais de 5 anos, e 

reportam  dados  secundários,  assim  como  não  houve 

levantamentos de campo específico para o entorno do lago da 

UHE Jupiá, recomenda-se que seja feito um novo diagnóstico 

ambiental  para  a  identificação  de  espécies  de  fauna  que 

podem ser alvo de ações específicas.

É imprescindível que a recuperação da APP do lago de Jupiá 

seja  contextualizada  no  âmbito  das  estratégias  de 

conservação desenvolvidas para a região e a atualização do 

diagnóstico da fauna.  Devem ser  feitos  levantamentos das 

políticas e ações desenvolvidas pelos órgãos ambientais de 

conservação (federal e estaduais) que contemplem a área de 

influência do empreendimento e suas proximidades.

De posse das informações solicitadas, devem ser propostas e 

executadas  ações  que  auxiliem  o  estabelecimento  e  a 

conservação da fauna no entorno da UHE Jupiá.

Recomenda-se  também  que  sejam  criados  indicadores  de 

desempenho  do  programa  e  que  seja  realizado  um 

monitoramento de espécies alvos para avaliar a efetividade 
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das ações a serem desenvolvidas.

No diagnóstico deve ser feita uma caracterização da fauna 

local, abrangendo os grupos da mastofauna,  herpetofauna e 

avifauna,  a  partir  de  dados  qualitativos  e  quantitativos, 

caracterizando as inter-relações com o meio, contendo:

1.  Identificação  do  uso  de  habitats  pela  fauna,  biologia 

reprodutiva e alimentação das espécies que utilizam as áreas 

de entorno da UHE Jupiá.

2.  Contextualizar  a  recuperação  da  APP  no  âmbito  das 

políticas  de  conservação  dos  órgão  ambientais  federais  e 

estaduais, recomenda-se a consulta aos Planos de Ação do 

ICMBio,  Mapa  de  São  Paulo  de  áreas  prioritárias  para 

conservação, dentre outros.

3.  Identificar  espécies  que  sirvam como  bioindicadoras  da 

recuperação  de  habitat,  que  posteriormente  deverão  ser 

monitoradas acompanhar os trabalhos desenvolvidos.

4.  Identificação  de  espécies  de  animais  que  devem  ser 

tratados em programas de conservação específico.

5. Criar indicadores de desempenho do programa.

6.  Levantamento  de  fragmentos  florestais  expressivos 

próximos da APP do reservatório.

7.  Avaliar  a  viabilidade  de  se  fomentar  a  criação  de 

corredores  da  APP  do  reservatório  da  UHE  Jupiá  até  os 

fragmentos mais expressivos.

A  concessionária  energética  deverá  continuar  com  as 

atividades  do  Centro  de  Fauna  até  que  o  Programa  de 

Conservação  da  Fauna  gere  resultados  expressivos  para 

conservação da fauna local.

[…]

3 – CONCLUSÃO

A UHE Jupiá entrou em operação no ano de 1969 e a CESP 

entrou com o pedido de regularização ambiental  em 1998. 

Até  o  presente  momento,  o  empreendimento  em questão, 

ainda  não  havia  passado  por  uma  análise  técnica  para 

viabilizar o processo de regularização ambiental.
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[…]

Apesar  de  existirem  algumas  falhas  nos  estudos  estas 

lacunas podem ser preenchidas com estudos complementares 

quando necessários e considerando as informações expostas 

ao  longo  deste  parecer,  não  foram  encontrados  óbices  à 

regularização deste empreendimento e a emissão da licença 

de operação para a UHE Jupiá. Esta equipe técnica considera 

que  será  um  prejuízo  maior  que  o  empreendimento  em 

questão  continue  a  sua  operação  sem  uma  licença  e  as 

obrigações  formais  de  execução  de  programas  ambientais 

para prevenção, mitigação ou compensação de seus impactos 

ambientais.

Caso a diretoria opte pela emissão da Licença Ambiental da 

UHE Jupiá,  recomenda-se  que seja  exigido  pelo  menos  as 

seguintes condicionantes ambientais.:

[…]

– Programa de Conservação da Fauna;

[…]” (sem sublinhados no original)

Acolhendo os  fundamentos  técnicos  esposados  no  parecer 

supramencionado,  em  30 de julho de 2014  a Presidência do  IBAMA expediu 

para a CESP a  Licença de Operação nº 1251/2014 (doc. 03), válida pelo 

período de 6 (seis) anos, referente ao empreendimento UHE Jupiá, estipulando 

como uma das   condicionantes específicas     d  o item 2.  1   da LO a   elaboração e   

posterior execução, dentro dos parâmetros estabelecidos no Parecer nº 

02001.002788/2014-18 COHID/IBAMA  , do Programa de Conservação da   

Fauna.

De maneira semelhante, em 9 de junho de 2015, a fim de instruir 

o  processo  nº  02001.003591/99-60,  a  Coordenação  de  Energia  Elétrica  do 

IBAMA elaborou  o  Parecer  02001.002222/2015-77  COHID/IBAMA  (doc.  04), 

assim ementado: “Análise para regularização ambiental da UHE Ilha Solteira”. A 

seguir transcreveremos os principais tópicos relativos ao objeto desta ação civil 

pública:
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“2. OBJETIVO

O objetivo deste parecer é prestar subsídios técnicos para as 

decisões  da  Diretoria  de  Licenciamento  Ambiental  sobre  a 

regularização ambiental da UHE Ilha Solteira.

De  acordo  com as  informações  disponíveis,  será  realizada 

uma  análise  dos  impactos  gerados  pela  operação  do 

empreendimento.  Em um segundo momento  deste  Parecer 

Técnico  serão  sugeridos  programas  ambientais  para  que 

sejam dadas tratativas a estes impactos.

Também serão feitas sugestões de encaminhamento para as 

não-conformidades encontradas na vistoria técnica realizada 

a  área  de  influência  da  usina  em  novembro  de  2012  e 

registradas na Nota Técnica 4023/2013 COHID/IBAMA.

[…]

4 – ANÁLISE

[…]

4.6 – Meio Biótico

4.6.1 – Diagnóstico do PACUERA

[…]

4.6.1.3 – Fauna

No  diagnóstico  ambiental  apresentado  foram  feitos 

levantamentos de dados secundários acerca das espécies da 

fauna  encontradas  nos  biomas  que  foram  atingidos  pelos 

empreendimentos.  Tratou-se  do  grupo  dos  invertebrados, 

herpetofauna,  avifauna  e  mastofauna.  Foram  listadas  as 

espécies encontradas nos biomas, e seu grau de ameaça.

Além  disso,  foi  mencionada  a  atuação  do  Centro  de 

Conservação  de  Fauna  Silvestre  de  Ilha  Solteira  (CCFS), 

atuando na reprodução de espécies ameaçadas, e educação 

ambiental. Entende-se que a atividade do CCFS não deve ser 

terminada, em virtude da importância desta atuação para a 

educação ambiental e conservação ex situ das espécies.

Ademais, é necessário estreitar a relação do CCFS ao ICMBio, 

e suas linhas de conservação e atividade para as espécies da 
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região. Caso esta relação já seja habitual, favor informar o 

IBAMA.

Finalmente, devido à extensão da APP proposta, e seu futuro 

potencial como atrator de indivíduos da fauna, e pelo fato do 

diagnóstico pretérito  não ter  efetuado um levantamento in 

situ,  deve  ser  realizado um levantamento  da situação dos 

grupos supracitados,  na APP e  em fragmentos próximos à 

mesma  (que  possam  atuar  no  momento  como  sítios  de 

conservação de espécimes) de maneira a oferecer um cenário 

atual  do estado das espécies  da região.  Posteriormente,  à 

medida que a recomposição da APP evoluir, serão solicitados 

novos  de  levantamentos,  de  maneira  a  avaliar  potencial 

cenário de retorno da fauna à região, e importância da APP 

de  Ilha  Solteira como corredor  de  fauna para  a região  do 

empreendimento.  Finalmente,  é  necessário  que  a  proposta 

dos  programas  de  fauna  –  que  devem se  concentrar  nos 

grupos avifauna, herpetofauna e mastofauna.

4.6.2  –  Considerações  Sobre  a  Vistoria  Técnica  ao 

Empreendimento

[…]

Após os sobrevoos, foi vistoriado o Centro de Fauna mantido 

pela  CESP.  Como  mencionado  anteriormente,  há  uma 

conservação em cativeiro de    espécies de fauna ameaçada e   

este recinto de animais também é utilizado nos Programas de 

Educação já desenvolvidos pela CESP. Como uma forma de 

compensação  aos  impactos  já  causados  pelos  danos 

ambientais do empreendimento, recomenda-se a manutenção 

do funcionamento do Centro de Fauna.

[…]

4.7.2 – Programas ambientais Propostos Neste Parecer

[…]

4.7.2.4 Programa de Conservação da Fauna Terrestre

Considerando que todos os estudos analisados têm mais de 7 

anos,  e  reportam  dados  secundários,  e  que  também  não 

houve levantamentos primários de campo específico para o 
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entorno do lago da UHE Ilha Solteira, recomenda-se que seja 

feito um novo diagnóstico ambiental para a identificação de 

espécies de fauna que podem ser alvo de ações específicas.

É imprescindível que a recuperação da APP do lago de Ilha 

Solteira  seja  contextualizada no  âmbito  das estratégias  de 

conservação desenvolvidas para a região e a atualização do 

diagnóstico da fauna.

É importante que sejam feitos levantamentos das políticas e 

ações desenvolvidas pelos órgãos ambientais de conservação 

(federal e estaduais) que contemplem a área de influência do 

empreendimento e suas proximidades.

De posse das informações solicitadas, devem ser propostas e 

executadas  ações  que  auxiliem  o  estabelecimento  e  a 

conservação da fauna no entorno da UHE Ilha Solteira.

Recomenda-se  também  que  sejam  criados  indicadores  de 

desempenho  do  programa  e  que  seja  realizado  um 

monitoramento de espécies alvos para avaliar a efetividade 

das ações a serem desenvolvidas.

No diagnóstico deve ser feita uma caracterização da fauna 

local, abrangendo os grupos da mastofauna, herpetofauna e 

avifauna,  a  partir  de  dados  secundários (qualitativos  e 

quantitativos),  caracterizar as  inter-relações  com  o  meio, 

contendo:

1.  Identificação  do  uso  de  habitats  pela  fauna,  biologia 

reprodutiva e alimentação das espécies que utilizam as áreas 

de entorno da UHE Ilha Solteira.

2.  Consulta  aos  Planos  de  Ação  do  ICMBio,  Mapa  de  São 

Paulo de  Áreas Prioritárias  Para  Conservação, dentre outros. 

Para  esta  etapa  considera-se  indispensável  a  consulta  ao 

Planos de Ação do ICMBio. O levantamento de informações e 

contextualização  das  ações  de  conservação  de  fauna  e 

habitats  desenvolvidas  pelos  órgão  ambientais  de 

conservação estadias e federais é a parte mais importante 

para  balizar  as  ações  que  serão  desenvolvidas  no  âmbito 

deste programa ambiental.
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3.  Contextualizar  a  recuperação  da  APP  no  âmbito  das 

políticas  de  conservação  dos  órgãos  ambientais  federais  e 

estaduais de São Paulo, Minas Gerais, Goias e Mato Grosso 

do Sul.

3.  Identificar  espécies  que  sirvam como  bioindicadoras  da 

recuperação  de  habitat,  que  posteriormente  deverão  ser 

monitoradas  acompanhar  os  trabalhos  desenvolvidos.  Este 

monitoramento  deverá  seguir  o  disposto  na  Instrução 

Normativa 146 de 2007 do Ibama.

4.  Identificação  de  espécies  que  devem  ser  tratados  em 

programas de conservação específico.

5. Criar indicadores de desempenho do programa.

6.  Levantamento  de  fragmentos  florestais  expressivos 

próximos a APP do reservatório.

7.  Avaliar  a  viabilidade  de  se  fomentar  a  criação  de 

corredores da APP do reservatório da UHE Ilha Solteira até os 

fragmentos mais expressivos.

A  concessionária  energética  deverá  continuar  com  as 

atividades do Centro de Fauna.

[…]

3 – CONCLUSÃO

A UHE Ilha Solteira entrou em operação noa ano de 1978 e a 

CESP entrou com o pedido de regularização ambiental  em 

1998.  Até  o  presente  momento,  o  empreendimento  em 

questão, ainda não havia passado por uma análise técnica 

para viabilizar o processo de regularização ambiental.

[…]

Considerando  o  grande  porte  da  UHE  Ilha  Solteira  e  a 

magnitude dos seus impactos ambientais, esta equipe técnica 

considera que será um prejuízo maior que o empreendimento 

em  questão  continue  a  sua  operação  sem  uma  licença 

ambiental e as obrigações formais de execução de programas 

ambientais  para  prevenção,  mitigação  ou  compensação  de 

seus impactos ambientais.

[…]
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Caso a diretoria opte pela emissão da Licença Ambiental da 

UHE Ilha Solteira, recomenda-se que seja exigido pelo menos 

as seguintes condicionantes ambientais:

[…]

– Programa de Conservação da Fauna;

[…]” (sem sublinhados no original)

Com  suporte  na  avaliação  técnica  explanada  no  parecer 

suprarreferido, em 30 de junho de 2015 a Presidência do IBAMA expediu para a 

CESP a Licença de Operação nº 1300/2015, válida pelo período de 10 (dez) 

anos, relativa ao empreendimento UHE Ilha Solteira (doc. 05), estabelecendo 

como uma das    condicionantes específicas   apontadas no item 2.  1   da LO a   

elaboração e posterior execução, dentro dos parâmetros estabelecidos 

no Parecer nº    02001.002222/2015-77 COHID/IBAMA  , do Programa de   

Conservação da Fauna.

Portanto,  é indubitável que  as licenças de operação (LO) 

das Usinas  Hidrelétricas  Jupiá  e  Ilha  Solteira  condicionaram  a 

exploração  econômica  das atividades  substancialmente poluidoras 

desses  empreendimentos  à  manutenção  e  pleno  funcionamento  do 

Centro de Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira.

2.2. Do Centro de Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira

O  Centro  de  Conservação  de  Fauna  Silvestre  de  Ilha  Solteira 

(CCFS/Ilha Solteira) foi inaugurado pela CESP no ano de 1979 com a função de 

abrigar  os animais  que perderam seus habitats em decorrência do alagamento 

provocado pela formação dos reservatórios das UHEs Jupiá e Ilha Solteira. O 

objetivo das ações executadas no  CCFS  era,  em  um  primeiro  momento, 

submeter os animais resgatados à avaliação de equipe multidisciplinar (médicos 

veterinários,  biólogos,  zootecnistas,  dentre  outros),  para  posteriormente, 

dispensados os cuidados necessários, reinserir aqueles que fossem considerados 
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aptos em fragmentos florestais remanescestes na região dos empreendimentos, 

ao passo que, os que não possuíssem condições de serem devolvidos à natureza, 

permaneceriam no próprio CCFS em regime de conservação ex situ4.

Vale dizer que  devido  ao engajamento ambiental da CESP,  então 

concessionária do serviço público de geração de energia elétrica, nos anos que 

se seguiram ao de sua criação o  Centro de Conservação de Fauna Silvestre de 

Ilha  Solteira foi  gradualmente  ampliando  suas  atividades  e  ganhando 

importância como centro de referência e pesquisa científica no manejo da fauna 

silvestre dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, que compõe a área de influência 

das  Usinas  Hidrelétricas Jupiá  e  Ilha  Solteira.  No  CCFS foram desenvolvidas 

pesquisas, manejo e reprodução de diversas espécies criticamente ameaçadas 

como a  arara-canindé  (Ara  ararauna),  ema  (Rhea  americana)  mutum (Crax 

fasciolata),  onça-pintada  (Panthera  onca)  e  cervo-do-pantanal  (Blastocerus 

dichotomus),  além  de  espécies  vulneráveis  como  a  jaguatirica  (Leopardus 

pardalis),  gato-do-mato  (Leopardus  tigrinus),  lobo-guará  (Chrysocyon 

brachyurus)  e  tamanduá  bandeira  (Mirmecophaga  tridactyla),  dentre  outras 

(doc. 06).

Além disso, o CCFS/Ilha Solteira também passou a desempenhar a 

função de Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS),  que são unidades 

responsáveis  pelo  manejo dos  animais  silvestres recebidos  a partir  de ações 

fiscalizatórias e resgates promovidos pelo poder público (especialmente a Polícia 

Militar  Ambiental  e  o  Corpo  de  Bombeiros) ou  pela entrega  voluntária  por 

4 Conservação  ex situ,  que significa literalmente, conservação fora do lugar de origem, é o 
processo de proteção de espécies em perigo transportando-as para uma nova localização, 
que  pode  ser  uma  área  selvagem (santuário)  ou  um cativeiro  (zoológico  ou  outro  local 
semelhante). Compreende um dos métodos de conservação de espécies mais antigo e bem 
estudados. Essencialmente, os indivíduos são mantidos em condições artificiais, diferentes 
das encontradas no ambiente natural. Tais condições artificiais são geralmente as condições 
nas quais o homem pode interferir, como por exemplo o clima, acesso a alimentos e água, 
oportunidades reprodutivas, proteção contra predação e causas naturais de mortalidade. A 
conservação ex situ é um componente importante de estratégias integradas para proteção de 
espécies ameaçadas. Indivíduos produzidos em cativeiro podem ser periodicamente soltos na 
natureza para incremento  de densidades populacionais  de populações  silvestres  ou para 
restabelecimento de fluxos gênicos; pesquisas em cativeiro podem prover os programas de 
conservação  de  informações  básicas  sobre  biologia  das  espécies  e  subsidiar  novas 
estratégias para conservação  in  situ (na natureza);  e os exemplares em cativeiro podem 
ajudar a envolver o público em esforços para conservação dos recursos naturais.
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particulares. Os CETAS possuem a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, 

avaliar,  recuperar,  reabilitar  e  destinar  esses  animais  silvestres  por  meio  de 

soltura  ou  encaminhamento  para  empreendimentos  de  fauna  devidamente 

autorizados,  além  de  realizar  e  subsidiar  pesquisas  científicas,  ensino  e 

extensão.

Outra importante função catalisadora de ações voltadas à proteção 

do  meio  ambiente  que  o  CCFS/Ilha  Solteira  agregou  ao  seu  escopo  foi  o 

Programa de Educação Ambiental (outra condicionante específica das Licenças de 

Operação nº 1251/2014 e nº 1300/2015), por meio do qual eram atendidas mais 

de 30.000  (trinta mil)  pessoas  por  ano,  das  quais  uma  parcela  substancial 

tratavam-se de estudantes do ensino fundamental de escolas do oeste paulista, 

leste sul-mato-grossense e do triângulo mineiro, com visitas livres e dirigidas 

que  buscavam  proporcionar  o  contato  responsável  com  a  fauna  silvestre  à 

comunidade e conscientizá-la sobre a importância da preservação desse animais 

e  seus  habitats.  Foi  por  conta  desse  programa  que  o  CCFS passou  a  ser 

conhecido popularmente como Zoológico de Ilha Solteira, apesar de ser somente 

um dos feixes da atividade de fomento ambiental desenvolvida no local.

Em  outubro  de  2009  a  CESP  elaborou  o  Plano  Ambiental  de 

Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA) da UHE Ilha 

Solteira como uma das etapas do licenciamento ambiental do empreendimento 

junto ao IBAMA (processo nº 02001.003591/99-60). Abaixo transcreveremos os 

trechos relativos ao CCFS/Ilha Solteira (doc. 07):

“O CCFS está inserido em uma área de 18 ha coberta por 

vegetação  nativa  remanescente  de  Savana  Arbórea  Densa 

(Cerradão), onde abriga 9 espécies de répteis, 19 espécies de 

aves e 19 espécies de mamíferos.

O QUADRO 24 apresenta as espécies de fauna mantidas no 

acervo  do  CCFS  de  Ilha  Solteira.  Há  um  plantel  de 

aproximadamente 230 animais voltados a estudos da fauna 

silvestre regional (CEIVAP, 2007).

[…]
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A área de exposição,  aberta para o público em geral  para 

visitas  auto-interpretativas  e  visitas  orientadas  de 

estudantes,  dispõe de 35 recintos,  com 1.190 m2 de área 

para  répteis,  2.870  m2  para  aves  e  11.429  m2  para 

mamíferos.

O CCFS dispõe também de um Centro de Recepção e Triagem 

– CRT com 22 recintos, totalizando 1.450 m2. O CRT tem o 

objetivo de receber, fornecer tratamento adequado, realizar 

triagem e propor  destinação final  de animais  oriundos dos 

resgates  de  fauna  realizados  nos  reservatórios  ou 

apreendidos pelos órgãos de fiscalização ambiental. No CRT 

os animais passam por acompanhamento veterinário e são 

devolvidos  à  natureza  quando  apresentam  condições 

adequadas  de  comportamento  e  higidez  para  soltura, 

podendo ainda ser destinados a criadouros ou instituições de 

pesquisa.

O  atendimento  médico-veterinário  do  CCFS  dispõe  de 

ambulatório veterinário, laboratório e sala de cirurgia, com 

equipamento para anestesia geral.

Das espécies abrigadas pelo CCFS, participam de “studbooks” 

o  tamanduá-bandeira  (Mirmecophaga  tridactyla),  no 

“studbook” gerenciado pelo Tierpark Dortmund Zoologischer 

Garten  der  Stadt  Dortmund,  da  Alemanha,  o  lobo-guará 

(Chrysocyonbrachyurus),  no  International  Studbook  for 

Maned Wolf,  gerenciado pelo  Zoologischer  Garten,  também 

da  Alemanha,  e  o  cachorro-vinagre,  participante  do 

International Studbook for the Bush Dog Zoologischer Garten 

Franckfurt AM Main, da Alemanha, e do Studbook Regional 

gerenciado pelo Parque Zoológico Municipal de São Bernardo 

do Campo – SP.

São também desenvolvidos dois Programas de Conservação 

com animais  ameaçados de  extinção,  cujos  habitats  foram 

suprimidos pelos reservatórios da UHE Três Irmãos,  no rio 

Tietê e da UHE Eng. Sérgio Motta (Porto Primavera), no rio 

Paraná.  Esses  programas  são  exigências  do  licenciamento 

Rua Santa Terezinha, 1942, Piscina -18-
Andradina – SP – CEP: 16901-440
Fone: (18) 3721-7840 – prsp-prm_andradina@mpf.mp.br
C:\Users\Usuario_admin\Documents\Teletrabalho MPF\ACP Rio Paraná e Ibama.ODT



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Andradina

ambiental  dos  dois  empreendimentos.  As  espécies-foco 

desses  programas  são  o  cervo-do-pantanal  (Blastocerus 

dichotomus) e a onça-pintada (Panthera onca).

A reprodução dos animais vulneráveis quanto à probabilidade 

de  extinção  tem ocorrido  regularmente,  e  seus  resultados 

estão expostos na TABELA 31. No caso do cachorro-vinagre 

(Speothos  venaticus),  o  CCFS foi  a  primeira  instituição  do 

Brasil a conseguir a reprodução da espécie em cativeiro.

[…]

Além da  atuação  conservacionista,  o  CCFS  é  uma  grande 

referência  regional  para  educação  ambiental,  cultura  e 

turismo. No período de 1995 a 2008, foram realizadas 695 

visitas  de  escolas  ao  CCFS,  envolvendo  2.900  professores 

(média de 374 professores por ano) e 39.441 alunos (média 

de  4.930  alunos  por  ano).  Visitas  auto-interpretativas, 

envolvendo público em geral aos finais de semana, atingiram 

quase  170.000  pessoas  no  mesmo  período,  com visitação 

média de mais de 21.000 pessoas por ano.

A  contribuição  do  CCFS  para  o  conhecimento  científico 

voltado  à  conservação  da  fauna  se  materializa  em  12 

publicações em congressos da Sociedade de Zoológicos do 

Brasil, sendo 5 sobre manejo ex situ de fauna silvestre, dos 

quais  3  sobre  o  cachorro-vinagre  (S.  venaticus),  3  sobre 

clínica e patologia de animais silvestres, 2 sobre dispersão de 

sementes  por  animais  silvestres,  uma sobre  estruturas  de 

triagem  e  destinação  de  animais  silvestres  e  uma  sobre 

salvaguarda  à  população  quanto  a  riscos  com  animais 

silvestres (CESP, 2005).” (Diagnóstico do Meio Biótico)

É de fundamental importância salientar que o  PACUERA da UHE 

Ilha Solteira foi um dos principais estudos técnicos considerados pelo  IBAMA 

para elaboração do Parecer 02001.002222/2015-77 COHID/IBAMA,  de maneira 

que, quando a autarquia ambiental exige a manutenção do  CCFS/Ilha Solteira 

como condicionante específica  das  Licenças  de Operação nº 1251/2014 e nº 

1300/2015, inserta nos respectivos Programas de Manutenção da Fauna, dúvidas 
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não há de que a manutenção deve alcançar todas as atividades acima indicadas, 

quais sejam: i) a de conservação ex situ da fauna silvestre; ii) a de centro de 

referência e pesquisa científica no manejo da fauna; iii) a de Centro de Triagem 

de Animais Silvestres (Cetas); e iv) e a de integrante do Programa de Educação 

Ambiental (zoológico).

2.3.  Do  descumprimento  das condicionantes de  manutenção  do 

CCFS/Ilha Solteira por parte da RIO PARANÁ ENERGIA S.A.

No dia 25 de novembro de 2015  a Agência Nacional de Energia 

Elétrica  (ANEEL)  promoveu o  Leilão  nº  12/2015,  denominado  “Leilão  de 

Contratação de Concessões de Usinas Hidrelétricas em Regime de Alocação de  

Cotas  de  Garantia  Física  de  Energia e  Potência,  nos  Termos  da  Lei  nº  

12.783/2013, alterada pela Medida Provisória nº  688/2015”  (doc. 08).  O Lote 

E, o maior do certame em termos de potência instalada, ofertou as concessões 

das Usinas  Hidrelétricas Jupiá  e  Ilha  Solteira  pelo período  de  trinta anos.  A 

empresa vencedora foi a CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA  LTDA. (CTG 

Brasil),  com  a  proposta  de um bônus  de  outorga  de  R$  13.800.000.000,00 

(treze bilhões e oitocentos milhões de reais) (doc. 09).

Em atendimento às disposições do item 11 do Edital do Leilão nº 

12/2015-ANEEL,  a  CTG Brasil  constituiu  a  Sociedade  de  Propósito  Específico 

denominada  RIO PARANÁ ENERGIA S.A.  (RIO PARANÁ) para  explorar  a 

concessão do serviço de geração elétrica  das Usinas Hidrelétricas Jupiá e Ilha 

Solteira  (doc.  10),  de  maneira  que,  em  5  de  janeiro  de  2016,  a  União, 

representada pelo Ministério de Minas e Energia, e a RIO PARANÁ celebraram o 

Contrato de Concessão nº 01/2016-MME-UHEs ILHA SOLTEIRA E JUPIÁ  (doc. 

11), data em que teve início o período de Operação Assistida das UHEs Jupiá e 

Ilha Solteira entre a CESP e a nova concessionária, senão vejamos:

“CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO

Este  Contrato regula  a Concessão de  Geração de  Energia 
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Elétrica  na(s)  Usina(s)  Hidrelétricas(s)  Ilha  Solteira  e 

Jupiá,  doravante  denominada(s)  neste  Contrato como 

Usina(s) Hidrelétrica(s), em Regime de Alocação de Cotas 

de  Garantia  Física  e  de  Potência  às  Concessionárias  do 

Serviço  Público  de  Distribuição  no  Sistema  Interligado 

Nacional  –  SIN,  conforme  as  Características  Técnicas,  por 

Usina, discriminadas no Anexo 1 deste Contrato.

[…]

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DA(S) CONCESSÃO(ÕES) 

E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A(s)  Concessão(ões)  de  que  trata  este  Contrato fica(m) 

outorgada(s)  pelo  prazo  de  trinta  anos,  vedada  a 

prorrogação,  contados  de  forma  individualizada  para  cada 

Usina  Hidrelétrica  a  partir  de  cento  e  oitenta  dias  após  a 

assinatura deste Contrato.

Subcláusula Primeira –  A vigência deste  Contrato  inclui, 

além do prazo de trinta anos da(s) Concessão(ões), o período 

de Operação Assistida, de cento e oitenta dias.

Subcláusula Segunda – A assunção do Serviço de Geração 

por  parte  da  Contratada  ocorrerá  cento  oitenta  após  a 

assinatura deste Contrato, a qual, na referida data, passará à 

condição  de  Concessionária,  após  período  de  Operação 

Assistida  junto  à(s)  empresa(s)  responsável(is)  pela 

Prestação  do  Serviço  de  Geração  de  Energia  Elétrica, 

designada(s)  nos  termos  do  art.  9º  da  Lei  nº  12.783,  de 

2012.

Subcláusula Terceira – Para todos os efeitos, no período de 

Operação Assistida, a(s) empresa(s) designada(s) nos termos 

do art. 9º da Lei nº 12.783, de 2013, continuará(ão)  sendo 

a(s) responsável(is) pela Prestação do Serviço de Geração e 

pelos  Bens  da(s)  Usina(s)  Hidrelétrica(s),  além  de 

beneficiária(s) da(s) Receitas(s) Associada(s).

Subcláusula  Quarta –  O  Regime  jurídico  previsto  no 

presente Contrato terá eficácia a partir da assinatura deste 

Contrato.”
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Ainda,  o Contrato  de  Concessão  nº  01/2016-MME-UHEs  ILHA 

SOLTEIRA  E  JUPIÁ  estabeleceu  na  cláusula  décima  as  obrigações  da  RIO 

PARANÁ e  as condições  de exploração das UHEs Jupiá e Ilha Solteira.  Vale 

ressaltar as previstas nos incisos I e VII, in verbis:

“CLÁUSULA  DÉCIMA  –  OBRIGAÇÕES  DA 

CONCESSIONÁRIA  E  CONDIÇÕES  DE  EXPLORAÇÃO 

DA(S) USINA(S) HIDRELÉTRICAS

Além de outras obrigações decorrentes de leis e de normas 

regulamentares  específicas.  Constituem  obrigações  da 

Concessionária,  inerentes  à(s)  Concessão(ões)  reguladas 

por este Contrato:

I  –  cumprir  todas  as  exigências  do  presente  Contrato,  da 

legislação atual e superveniente que disciplina a Exploração 

do  Potencial  Hidráulico,  respondendo,  perante  o  Poder 

Concedente e a ANEEL, usuários e terceiros, pelas eventuais 

consequências  danosas  da  Exploração  da(s)  Usina(s) 

Hidrelétrica(s),  bem  como  por  ações  de  empresas 

subcontratadas  para  um  ou  mais  serviços  de  construção, 

montagem,  operação  e  manutenção,  especialmente  os 

decorrentes de AMPLIAÇÕES e MELHORIAS;

[…]

VII – cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos, 

atendendo às exigências contidas nas licenças já obtidas e 

providenciando  os  licenciamentos  complementares 

necessários, respondendo pelas eventuais consequências do 

descumprimento da legislação pertinente;”

Portanto,  com o  término  do  período  de  Operação  Assistida  das 

UHE’s Jupiá e Ilha Solteira em 30 de junho de 2016, a RIO PARANÁ passou a 

ter responsabilidade exclusiva  pelo cumprimento da legislação ambiental e  das 

exigências contidas nas licenças  de operação dos empreendimentos a partir do 
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dia 1º de julho de 2016.

Não foi por outra razão que  em 30  de junho de 2016 o  IBAMA 

expediu  a  1ª  Retificação  da  Licença  de  Operação  nº  1251/2014  (doc.  12), 

referente à UHE Jupiá, e a 1ª Retificação da Licença de Operação nº 1300/2015 

(doc. 13), referente à UHE Ilha Solteira, pelas quais indicou a  RIO PARANÁ 

como  a  única  responsável  pela  execução  dos  planos,  programas  e  medidas 

mitigadoras e pela integridade estrutural e ambiental decorrentes das operações 

daquelas usinas hidrelétricas.

Nada obstante, decorridos quase dois anos do término da 

Operação Assistida das UHE’s Jupiá e Ilha Solteira, a concessionária RIO 

PARANÁ não assumiu a gestão e manutenção do Centro de Conservação 

de  Fauna  Silvestre  de  Ilha  Solteira,  apesar  de  tal  obrigação  ter 

permanecido como condicionante específica das Licenças de Operação 

nº 1251/2014 (UHE Jupiá) e nº 1300/2015 (UHE Ilha Solteira).

Diante da persistente e injustificada omissão da RIO PARANÁ, a 

CESP  se  viu  compelida  a  continuar  provendo  as  atividades  necessárias  para 

assegurar a subsistência dos animais silvestres abrigados no CCFS/Ilha Solteira5, 

pois, frente a renitência da nova concessioná, permaneceram cadastrados sob 

sua  responsabilidade  no  Departamento  de  Fauna  Silvestre  na  Secretaria  de 

Estado do Meio Ambiente de São Paulo (doc. 14).

Todavia, considerando que com o término do período de Operação 

Assistida a CESP não estava mais  obrigada a cumprir  as  condicionantes das 

Licenças  de  Operação  nº  1251/2014  e  nº  1300/2015,  o  CCFS/Ilha  Solteira 

permaneceu somente como unidade de conservação  ex situ da fauna silvestre 

que  lá  habitava,  ou  seja,  foram  encerradas  as  atividades de  pesquisa 

científica  no  manejo  da  fauna,  de  Centro  de  Triagem  de  Animais 

5 Segundo informação da CESP, no mês de outubro de 2016 o plantel de animais silvestres 
abrigados no CCFS era de 310 indivíduos, entre mamíferos, aves e répteis. A CESP também 
informou que o custo de manutenção do CCFS no período de julho/2016 a 11/2017 atingiu o 
montante de R$ 1.818.032,33 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, trinta e dois reais e trinta 
e três centavos).
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Silvestres (CETAS) e  o  programa de  educação  ambiental  (Zoológico), 

situação fática  que  resultou  em dano  ambiental  incomensurável, 

imputável ao descaso da RIO PARANÁ (doc. 15).

Com  efeito,  a  população  da  região  impactada  pelos 

empreendimentos (cidades dos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais e Goiás) ficou privada do contato responsável com a fauna silvestre e do 

programa de conscientização sobre a importância da sua preservação in situ.

Além disso,  a  Polícia  Militar  Ambiental  do  Estado  de  São  Paulo 

passou a enfrentar dificuldades de grandeza acentuada com a desativação do 

Cetas  que  funcionava  CCFS/Ilha  Solteira  (docs.  16  e  17),  conforme 

manifestação do Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental:

“(…) o respectivo centro que atualmente tem por escopo a 

triagem e recuperação de animais silvestres resgatados ou 

apreendidos  pelos  órgãos  fiscalizadores,  órgãos  estes  que 

Policia Militar Ambiental encontra-se inserida, e tem em seu 

trabalho  grande  valia  na  manutenção  do  desenvolvimento 

ecologicamente  correto  regional,  pois  está  intrinsecamente 

relacionado  ao  desenvolvimento  econômico,  à 

responsabilidade social e ambiental.

Atualmente  com  o  cancelamento  dos  trabalhos  realizados 

pelo Centro de recuperação e Triagem de Animais Silvestres – 

CERETAS, no mês de fevereiro deste ano, o qual funcionava 

dentro  da  Faculdade  de  Medicina  veterinária  da  UNESP  – 

Campus de Araçatuba/SP, não temos nenhum outro órgão ou 

instituição  na  área  desta  Companhia  Ambiental  (a  qual 

abrange  43  municípios  da  região)  para  realizar  tal 

atendimento,  repostando  dessa  forma  o  imprescindível 

trabalho realizado pelo respectivo Centro de Ilha Solteira em 

apoio a Polícia Militar Ambiental.

Assim entendemos que o CCFS realiza impostante papel em 

prol do meio ambiente, pois recebeu no período de 2015 a 
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2016 um total de 239 (duzentenos e trinta e nove) animais 

silvestres,  s  quais  nos  foram  entregues,  apreendidos  ou 

resgatados por este órgão especializado da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo e que a falta de um apoio nas atividades 

refletirá regionalmente no contexto ambiental”.

É  fundamental  ter  em  mente  que  os  elementos  de  convicção 

angariados  no  decorrer  da  instrução  do  Inquérito  Civil  nº 

1.34.041.000040/2017-98  demonstraram  que  a  RIO  PARANÁ,  impelida 

unicamente  por  razões  financeiras  –  não  realizar  despesas  com  a 

aquisição/arrendamento da  estrutura  física  pertencente  à  CESP  ou  com  a 

construção  de  estrutura  similar – comprobatórias de  seu  desprezo  pelos 

procedimentos de licenciamento ambiental  das Usinas Hidrelétricas Jupiá e Ilha 

Solteira, jamais teve a intenção de cumprir as condicionantes de manutenção do 

CCFS/Ilha Solteira.

Isso porque, em reunião ocorrida em 13 de julho de 2016, ou seja, 

antes  do  término  do  período  de  Operação  Assistida  das  UHEs  Jupiá  e  Ilha 

Solteira,  a  CTG Brasil,  controladora da  RIO PARANÁ, solicitou ao  IBAMA a 

substituição do compromisso de manutenção do CCFS/Ilha Solteira por outro que 

“trouxesse mais ganhos ambientais para a fauna da região”, pleito autorizado 

(decisão com a qual o  MPF não concorda, como se verá em capítulo próprio) 

pelo órgão ambiental licenciador em nova reunião realizada em 25 de agosto de 

2016,  “desde  que  a  CTG  Brasil  apoiasse  em  contrapartida,  programas  não 

contemplados  pelos  programas  ambientais  já  elencados  no  processo  e  que  

resultassem em ganhos ambientais efetivos para a região, sendo os Planos de  

Ação Nacionais (PANs) do ICMBio umas das sugestões sobre este tema.” (doc. 

18).

Assim, em 07 de novembro de 2016, a RIO PARANÁ apresentou 

os Planos Básicos Ambientais das UHE’s Jupiá e Ilha Solteira  (doc. 19) sem a 

previsão da condicionante de manutenção do CCFS/Ilha Solteira, substituída pela 

proposta de implantação do denominado “Subprograma de Apoio à Implantação 
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do Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari”, que teria como objetivo  “o 

investimento em ações para a implementação de um corredor ecológico entre os  

Rios Sucuriú e Taquari, de modo a conectar as populações faunísticas residentes  

no Pantanal sul-mato-grossense com as áreas de influência dos reservatórios de  

Jupiá e de Ilha Solteira.”

O  IBAMA analisou  a  viabilidade  ambiental  do  pretendido 

Subprograma de Apoio à Implantação do Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e 

Taquari  no Parecer nº 02001.000491/2017-61 COHID/IBAMA,  de 10/03/2017, 

em que lançou as seguintes conclusões (doc. 18):

“Conclusões

O  presente  parecer  considerou  viável  ambientalmente  a 

proposta inicial de implantação do Subprograma de Apoio à 

Implantação  do  Corredor  Ecológico  dos  Rios  Sucuriú  e 

Taquari,  desde  que  o  empreendedor  faça  ajustes  e 

complementações  seguindo  as  recomendações  que  foram 

detalhadas ao longo deste parecer.

Também foi possível concluir que num caso de um possível 

fechamento do CCFS que o ônus dessa desativação caberia 

ao  empreendedor,  e  que  pelo  acordo  de  cooperação  nº 

10/2008 (firmado entre o Ibama e a SMA do Estado de São 

Paulo), cabe a SMA a responsabilidade no acompanhamento 

da  destinação  dos  animais  que  estão  no  CCFS,  assim  o 

acompanhamento dos procedimentos de desativação.

Dessa maneira, caso o empreendedor tenha interesse em dar 

prosseguimento na proposta de desativação do CCFS de Ilha 

Solteira, recomenda-se a realização de uma reunião entre a 

COHID/DILIC/IBAMA,  COCPFP/DBFLO/IBAMA,  o  DEFAU 

(Departamento  de  Fauna  da  Secretaria  de  Meio

Ambiente do Estado de São Paulo) e a CTG Brasil, de modo a 

tratar sobre os procedimentos relacionados a desativação do 

zoológico em questão. E que apresente uma readequação do 

“Subprograma de Apoio à Implantação do Corredor Ecológico 
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dos Rios Sucuriú e Taquari”  contendo as complementações 

solicitadas neste parecer. […]”

É importante consignar que nesse parecer  a autarquia ambiental 

também reafirmou a  responsabilidade  da  RIO  PARANÁ sobre  o  CCFS/Ilha 

Solteira:

“Análise da responsabilidade pela manutenção do Centro de 

Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira

[…]

Em relação responsabilidade de manutenção do CCFS de Ilha 

Solteira,  cabe  ainda  citar  o  parecer  nº 

00185/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGE/AGU,  que 

concluiu que a nova concessionária que é responsável pela 

gestão dos empreendimentos UHE de Ilha Solteira e da UHE 

de  Jupiá  (CTG  Brasil)  deverá  assumir  a  gestão  do  CCFS, 

viabilizando assim a sua manutenção e funcionamento,  até 

que as condicionantes 2.1 das LOS n 1251/2014 e 1130/2015 

sejam formal e expressamente alteradas pelo Ibama.”

Como se nota do excerto acima transcrito, o  IBAMA solicitou à 

Procuradoria  Federal  Especializada  análise  jurídica  “(…)  quanto  à 

responsabilidade legal de cada uma das empresas (Cesp e Rio Paraná Energia)  

na gestão do Centro de Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira, neste  

cenário  de transferência  de concessão somado à  possibilidade de revisão  da  

condicionante da LO referente ao tema.” (doc. 20).

O  órgão  consultivo  elaborou  o  aludido  Parecer  nº 

00185/2016/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGE/AGU  (doc.  20),  por  meio  do  qual 

realizou profundo estudo jurídico que concluiu, como não poderia deixar de ser, 

pela  responsabilidade  da  RIO PARANÁ manter  e  gerir o  CCFS/Ilha  Solteira 

como consectário  das  Licenças  de  Operação  nº  1251/2014 e nº  1300/2015. 

Seguem os principais trechos desse arrazoado:
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“II.  DA  TRANSFERÊNCIA  DAS  CONDICIONANTES 

PREVISTAS  NA  LICENÇA  AMBIENTAL  À  NOVA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO 

DE CONCESSÃO Nº 01/2016-MME

[…]

7. O  assunto  é  claramente  objeto  do  Contrato  de 

Concessão  firmado  com a  nova  concessionária,  cuja  cópia 

apesar de não se encontrar nos autos,  pôde facilmente ser 

acessado na internet e segue anexado ao presente Parecer. 

Com efeito,  pelo  Contrato de Concessão nº 01/2016-MME-

UHEs Ilha Solteira e Jupiá, firmado nos termos do art. 8º da 

Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, o poder concedente 

expressamente consignou que:

[…]

Além de outras obrigações decorrentes de leis e de normas 

regulamentares  específicas.  Constituem  obrigações  da 

Concessionária, inerentes à(s) Concessão(ões) reguladas por 

este Contrato:

[…]

VII – cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos, 

atendendo às exigências contidas nas licenças já obtidas e 

providenciando  os  licenciamentos  complementares 

necessários, respondendo pelas eventuais consequências do 

descumprimento da legislação pertinente;

[…]

8. As  LOs  já  concedidas  para  os  referidos 

empreendimentos,  portanto,  devem  ser  observadas  pelo 

atual responsável, tendo em vista que foram concedidas para 

os empreendimentos em questão e se encontram vigentes, 

cabendo à nova concessionária atender às condicionantes ali 

previstas,  enquanto  não  revisadas  pelo  órgão  licenciador. 

Nesse sentido, observa-se que a própria DILIC informou nos 

autos  que  “na  1ª  retificação  da  LO  1251/2014  foram 

mantidos  os  mesmos  termos  da  condicionante  2.1,  e  do 

Parecer  Técnico  02001.002788/2014-18-COHID/IBAMA  que 
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indicam a necessidade de manutenção do funcionamento do 

Centro  de  Fauna  de  Ilha  Solteira  até  que  o  programa  de 

conservação de fauna gere resultados positivos” (fl.  05). O 

mesmo foi informado em relação à LO 1300/2015 (fl. 05/v) 

em relação à UHE Ilha Solteira.

IV. DA CONCLUSÃO

21.  Ante  o  exposto,  entende-se  que  as  condicionantes 

inseridas e não revistas nas Licenças de Operação vigentes, 

concedidas para os empreendimentos hidrelétricos UHE Jupiá 

e Ilha Solteira, devem ser impostas à nova concessionária, 

que  passou  a  ser  responsável  pela  operação  do 

empreendimento, nos termos do Contrato de Concessão nº 

01/20160MME-UHEs Ilha Solteira e Jupiá.

22. A condicionante nº 2.1 (e os pareceres técnicos que lhe 

complementam) das Los nº 1251/2014 e nº 11300/2015, até 

que seja formal e expressamente alterada pelo Ibama, há de 

ser cumprida pela Rio Paraná Energia, que deverá assumir a 

gestão,  viabilizando  o  funcionamento  e  a  manutenção  do 

Centro de Fauna Silvestre de Ilha Solteira, cabendo ao Poder 

Público  Concedente,  por  provocação  dos  interessados, 

manifestar-se  e  decidir  a  respeito  da  transferência 

patrimonial pertinente.”

Ocorre que,  mesmo assim, a  RIO PARANÁ não  assumiu a 

gestão e manutenção do Centro de Conservação de Fauna Silvestre de 

Ilha Solteira,  e  tampouco providenciou as adequações solicitadas pelo 

IBAMA no  seu  pretendido Subprograma  de  Apoio  à  Implantação  do 

Corredor  Ecológico  dos  Rios  Sucuriú  e  Taquari,  condutas que 

demonstram seu desprezo para com as condicionantes estabelecidas no 

licenciamento ambiental das UHEs Jupiá e Ilha Solteira (docs. 21 e 22).

Com efeito, foi neste contexto fático-jurídico que o MINISTÉRIO 
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PÚBLICO FEDERAL expediu a Recomendação nº 02, de 28 de setembro de 

2017, para a RIO PARANÁ, a fim de que a nova concessionária do serviço de 

geração  elétrica  das  Usinas  Hidrelétricas  Jupiá  e  Ilha  Solteira imediatamente 

assumisse a gestão e manutenção do Centro de Conservação da Fauna Silvestre 

de Ilha Solteira (doc. 23).

Ignorando  as  peremptórias  manifestações  do  IBAMA sobre  o 

tema,  e  fechando  os  olhos  aos  robustos fundamentos  lançados  pelo 

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL na  Recomendação  nº  02/2017,  a  RIO 

PARANÁ informou que a “assunção da gestão e da manutenção do CCFS pela 

RPESA não encontra amparo  (i) nos instrumentos que regulam a operação da  

UHEs Jupiá e Ilha Solteira, nem tampouco  (ii) no licenciamento das referidas 

atividades”  (doc.  24),  agindo  como se  fosse  ela,  pessoa  jurídica  de  direito 

privado exploradora de atividade econômica altamente poluidora, e não o Poder 

Público,  a  responsável  por  definir  os parâmetros  e  escopo do  licenciamento 

ambiental  das Usinas  Hidrelétricas  Jupiá  e Ilha Solteira,  o que deixa  claro  e 

cristalino seu descompromisso com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, direito difuso 

de envergadura constitucional consagrado no artigo 225, caput, da Constituição 

Federal.

Dessa  forma,  não  resta  alternativa  ao  MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL que não a propositura da presente ação civil pública em face da RIO 

PARANÁ ENERGIA S.A.

2.4.  Da impossibilidade do  IBAMA  substituir  as  condicionantes  de 

manutenção  do  CCFS/Ilha  Solteira  pela implantação  do  Corredor 

Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari

 O legislador ordinário editou a Lei  nº 6.938/1981, que criou a 

Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  a  qual  tem por  objetivo  a  preservação, 

melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à  vida,  visando 
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assegurar  condições  ao  desenvolvimento  socioeconômico,  aos  interesses  da 

segurança  nacional  e  à  proteção  da  dignidade  da  vida  humana.  Dentre  os 

diversos instrumentos estabelecidos  em lei  para  concretização  dessa política, 

temos  o  licenciamento  ambiental,  previsto  no  artigo  9º,  IV,  da  Lei  nº 

6.938/1981.

O licenciamento ambiental  é o procedimento administrativo pelo 

qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação 

e  a  operação  de  empreendimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 

sob  qualquer  forma,  possam  causar  degradação  ambiental,  considerando  as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (art. 

1º, I, da Resolução CONAMA nº 237/1997).

Esse  procedimento  tem  por  objetivo  a  expedição  da  licença 

ambiental,  que  consiste  em  ato  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental 

que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e 

operar  empreendimentos  ou  atividades  utilizadoras  dos  recursos  ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental (art. 1º, II, da Resolução CONAMA 

nº 237/1997).

No  presente  caso,  o  licenciamento ambiental  das  Usinas 

Hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira junto ao IBAMA originou, respectivamente, os 

processos nº  02001.003592/99-22  e  nº  02001.003591/99-60.  O  primeiro 

procedimento  resultou  na  expedição  da  Licença  de  Operação  nº  1251/2014 

(doc. 03), ao passo que em função do segundo houve a expedição da Licença 

de  Operação  nº  1300/2015  (doc.  05).  Essas  duas licenças previram  a 

manutenção  e  pleno  funcionamento  do  Centro  de  Conservação  de  Fauna 

Silvestre de Ilha Solteira como condicionante específica  a ser observada pelo 

empreendedor.
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Lado  outro,  uma  vez  concedida  a  licença,  o  órgão  ambiental 

responsável  poderá  modificá-la  somente  quando  verificar  a  violação  ou 

inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, a omissão ou falsa 

descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou 

a superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, e desde de que o faça 

mediante  decisão  motivada  no  respectivo  procedimento  de  licenciamento 

ambiental (art. 19 da Resolução CONAMA nº 237/1997).

Conforme  expusemos  no  tópico  anterior,  desde  que  obteve as 

concessões das  UHEs  Jupiá  e  Ilha  Solteira a  RIO  PARANÁ jamais  teve  a 

intenção de assumir a manutenção e gestão do Centro de Conservação de Fauna 

Silvestre de Ilha Solteira, para não ter que realizar despesas com a aquisição ou 

arrendamento da estrutura física pertencente à CESP ou com a construção de 

estrutura própria  que atendesse aquela finalidade. Esse é  o motivo único que 

levou a nova concessionária a pleitear a substituição daquela condicionante pela 

criação do Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari. Não há, e que isso 

fique bem claro, nenhuma preocupação da  RIO PARANÁ com a  melhoria das 

condições ecológicas da fauna regional.

Esse viés econômico é revelado no Parecer 02001.000491/2017-61 

COHID/IBAMA  (doc.  18),  quando  o  órgão  licenciador  relata  as  razões  que 

levaram a RIO PARANÁ a lhe procurar para discutir a questão.

“[…]

Após assumir  a gestão  dos empreendimentos UHE de  Ilha 

Solteira e Jupiá, a CTG Brasil, através das Correspondências 

RPESA 06/201, comunicou o Ibama sobre as dificuldades 

administrativas de operar o CCFS, tendo em vista que 

as instalações deste Zoológico pertencem a CESP. […]”

Conquanto  o  mote  da  nova concessionária  seja  reprovável,  vez 

que impelida unicamente por razões financeiras, maior espanto tivemos quando 

verificamos  a  facilidade  com  que  o  IBAMA,  órgão  responsável  pelo 
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licenciamento  ambiental  dos  empreendimentos,  anuiu  com  a  proposta  de 

substituição daquela condicionante pela implantação do Corredor Ecológico dos 

Rios  Sucuriú  e  Taquari,  decisão  francamente  desfavorável  à  manutenção  do 

equilíbrio ecológico da região impactada pelas usinas hidrelétricas.

A falta de critério científico e metodológico na análise do pleito 

transborda  qualquer  margem de  discricionariedade  que  se  queira,  dentre  de 

parâmetros razoáveis, garantir ao órgão ambiental responsável pelo processo de 

licenciamento das  UHEs Jupiá e Ilha Solteira.  Essa atecnia pode ser facilmente 

notada  no  raso Parecer  02001.000491/2017-61  COHID/IBAMA,  pelo  qual  se 

buscou dar ares de legalidade ao pretendido desmonte do CCFS/Ilha Solteira. 

Vejamos alguns dos seus trechos:

“O  Centro  de  Conservação  de  Fauna  Silvestre  (CCFS), 

localizado  no  município  de  Ilha  Solteira-SP,  foi  criado 

inicialmente para ser um centro de triagem para receber a 

fauna  resgatada  durante  as  atividades  de  enchimento  das 

UHE de  Ilha  Solteira,  Três  Irmãos  e  Porto  Primavera,  nas 

décadas  de  60  e  70.  Contudo,  atualmente  o  CCFS  está 

descaracterizado  de  sua  função  inicial,  funcionando  como 

zoológico,  que  recebe,  mantém  e  destina  animais 

provenientes  resgatados  de  atropelamento,  queimadas  ou 

resgatados pelas ações da Polícia Ambiental e Bombeiros da 

região.

Atualmente  a  responsabilidade  pela  manutenção  do  CCFS 

está vinculada aos processos de Licenciamento Ambiental de 

UHE de Ilha Solteira (processo nº 02001.003591/99-60) e da 

UHE de  Jupiá  (processo  nº  02001.003592/99-22).  Pois  as 

condicionantes  específicas  2.1  das  Los  nº  1300/2015 

(regularização  da  UHE  Ilha  Solteira)  e  nº  251/2014 

(regularização de UHE Jupiá) solicitara que o empreendedor 

responsável pela operação dos respectivos empreendimentos 

seguissem  as  exigências  constantes  no  Parecer 

020021.002222/2015-77  COHI/IBAMA,  que  dentre  outras 
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exigências,  solicita  que  a  concessionária  energética 

responsável  pelos  empreendimentos  continue  com  as 

atividades de manutenção do Centro Conservação de Fauna 

Silvestre.

Em relação ao atual  responsável  pelo  consórcio  energético 

administração destes empreendimentos, vale mencionar que 

até o dia 25 de novembro de 2015 a Companhia Elétrica de 

São  Paulo  S.A  (CESP)  era  a  concessionária  responsável 

gestão das UHE de Jupiá, Ilha Solteira e consequentemente 

pela  manutenção do CCFS.  Contudo a partir  dessa data  a 

empresa China Three Gorges Brasil (CTG Brasil) passou a ser 

concessionária responsável pelo gerenciamento destas Usinas 

Hidroelétricas.

Após assumir  a gestão  dos empreendimentos UHE de  Ilha 

Solteira e Jupiá, a CTG Brasil, através das Correspondências 

RPESA  06/201,  comunicou  o  Ibama  sobre  as  dificuldades 

administrativas  de  operar  o  CCFS,  tendo  em vista  que  as 

instalações  deste  Zoológico  pertencem  a  CESP.  Dessa 

maneira,  na  reunião  do  dia  13/07/3016  realizada  entre 

Ibama e a CTG Brasil (ATA da reunião 02001.000253/2016-

74), o empreendedor solicitou ao IBAMA que o compromisso 

de manter em funcionamento o CCFS fosse substituído por 

outro  compromisso  que trouxesse  mais  ganhos  ambientais 

para  a  fauna  da  região.  Nesta  reunião  o  Ibama  acenou 

positivamente com essa nova ideia,  tendo em vista  que a 

manutenção do CCFS não é uma medida tão eficiente para 

mitigar  os impactos na fauna,  oriundos das operações das 

UHEs  Ilha  Solteira  e  Jupiá  e  pela  possibilidade  de  algum 

ganho  ambiental  expressivo  para  região  com  uma  nova 

proposta.

Dessa maneira,  na reunião do dia 25 de agosto de  2016, 

realizada entre CTG Brasil, Ibama e ICMBio (ATA de reunião 

do  dia  25  de  agosto  de  2016),  o  Ibama  autorizou  a 

desativação do CCFS de Ilha solteira, desde que a CTG Brasil 

apoiasse  em  contrapartida,  programas  não  contemplados 
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pelos programas ambientais já elencados no processo e que 

resultassem em ganhos ambientais  efetivos para  a região, 

sendo os Planos de Ação Nacionais (PANs) do ICMBio umas 

das  sugestões  sobre  este  tema.  Nesta  mesma  reunião  os 

órgãos ambientais sugeriram três PANs (PANs da Ariranhas, 

dos  Papagaios  e  da  Herpetofauna)  que  poderia  receber  o 

apoio do empreendedor como nova proposta de mitigação da 

fauna.

[…]”.

O IBAMA voltou a discutir, lamentavelmente sem a profundidade 

que a matéria  exigia, esse tema em 24.04.2017, na reunião ocorrida na  sua 

Coordenação de Energia Hidrelétrica, quando, segundo consta na Ata de Reunião 

(doc. 25), teceu as considerações abaixo colacionadas.

“[…]

O Ibama informou que a gestão atual do CCFS foge de sua 

função  inicial,  pois  esse  centro  de  triagem de  animais  foi 

criado  para  receber  os  animais  resgatados  durante  a 

construção  dos  empreendimentos  e  enchimento  de  seus 

reservatórios,  e  que  atualmente  o  CCFS  recebe  animais 

oriundos de atropelamentos e rodovias e de áreas de plantio 

de cana, portanto não existe mais um nexo causal direto com 

os  impactos  causados  das  UHEs  Jupiá  Ilha  Solteira  e  a 

mitigação exercida pelo CCFS.

O Ibama também lembrou que a  LO 1251/2014 pode ser 

retificada,  com  a  retirada  ou  alteração  de  suas 

condicionantes,  desde  que  seja  agregado  algum  ganho 

ambiental  na  mitigação  dos  impactos  causados  pelo 

empreendimento. Nesse contexto, foi ressaltado que o atual 

regime de operação do CCFS pode ser considerado obsoleto 

para a mitigação dos impactos operacionais das UHEs Jupiá e 

Ilha Solteira e a proposta encaminhada pela CTG Brasil  de 

fomento à criação do corredor ecológico conectando os rios 

Sucuriú e Taguari pode trazer maiores ganhos ambientais a 
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fauna da região.

Foi lembrado por um outro representante do Ibama presente 

na  reunião,  que  a  elaboração  da condicionante  2.1  da LO 

1251/2014 e do Parecer  Técnico nº 02001.002788/2014-18 

COHID/IBAMA,  a  obrigação  de  manutenção  do  CCFS foi 

concebida  já em caráter temporário e transitório, até que a 

empresa implantasse um programa de conservação da fauna 

mais adequado e com ganhos ambientais.

[…]”.

É nítido, portanto, que o IBAMA se valeu de expressões vagas e 

sem substância para tentar justificar o fantasioso incremento ambiental que a 

substituição da condicionante do CCFS pela do Corredor Ecológico traria para as 

espécies faunísticas da região impactada pelas UHEs Jupiá e Ilha Solteira, como, 

por  exemplo,  as  seguintes:  “o  CCFS  está  descaracterizado de  sua  função 

inicial”, “o CCFS fosse substituído por outro compromisso que trouxesse mais 

ganhos  ambientais”, “a  manutenção  do  CCFS  não  é  uma  medida  tão 

eficiente para mitigar os impactos na fauna”, “não existe mais um nexo causal 

direto com os impactos causados das UHEs Jupiá Ilha Solteira e a mitigação  

exercida  pelo  CCFS”  e  “o  atual  regime  de  operação  do  CCFS  pode  ser  

considerado  obsoleto para a mitigação dos impactos operacionais  das UHEs 

Jupiá e Ilha Solteira”.

O  emprego  desse  tipo  de  fundamentação  tem  o  objetivo  de 

escamotear a inexistência de estudos científicos promovidos pelo  IBAMA, CTG 

BRASIL,  ICMBio  ou  RIO  PARANÁ demonstrativos  de  que  a  proposta  de 

implantação do denominado  “Subprograma de Apoio à Implantação do Corredor 

Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari” resultaria em benefícios ambientais para a 

fauna  silvestre  das  áreas  de  influência  das  UHEs  de  Jupiá  e  Ilha  Solteira 

superiores  aos  obtidos  e  documentados,  por  décadas,  com  o  Centro  de 

Conservação de Fauna Silvestre, benefícios esses suficientemente explanados no 

item 2.2 desta petição inicial.

É importante  registrar  que  apesar  de vagas  e imprecisas essas 
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expressões não se sustentam quando confrontadas com as atividades que eram 

diuturnamente desempenhadas no CCFS/Ilha Solteira.

Dizer que o centro em questão foi descaracterizado de sua função 

inicial é uma “meia verdade” que em nada desmerece seu valor ambiental, pelo 

contrário, uma vez que ao seu escopo vestibular – conservação ex situ da fauna 

silvestre – outros foram somados: centro de referência e pesquisa científica no 

manejo da fauna, Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e Programa 

de Educação Ambiental (Zoológico).  Logo, essa análise retrospectiva denota a 

grande evolução multidisciplinar que esse equipamento ambiental experimentou, 

processo que, em vez de sopesado negativamente, deveria ser festejado pelo 

órgão licenciador.

Outra  afirmação  que  se  mostra  desprovida  de  estrutura 

argumentativa  silogística  é  a  de  que  atualmente  o  CCFS não  possuiria  nexo 

causal direto com os impactos causados das UHEs Jupiá  e Ilha Solteira. Ora, 

como dito alhures, tais empreendimentos não foram  precedidos de  Estudo de 

Impacto  Ambiental  (EIA) e  Relatório de  Impacto  Ambiental  (RIMA),  portanto, 

inexistindo o dimensionamento dos impactos causa dos por suas construções e 

operações, é forçoso reconhecer que qualquer sopesamento como o feito pela 

autarquia ambiental não passa de mera especulação.

Linhas  argumentativas no  sentido  de  que  o  nexo  causal 

findou  porque os  animais  que  habitavam  as  áreas  alagadas pela 

formação dos reservatórios foram resgatados naquela ocasião e, dado o 

lapso temporal transcorrido, vieram a óbito, se revelam equivocadas ou 

despudoradas,  já  que  desconsideram,  inconscientemente  ou 

descaradamente, que os lagos artificiais formados pelas  UHEs Jupiá  e 

Ilha Solteira  submergiram, respectivamente,  330 km²  e 1.195 km² de 

florestas nativas de Mata Atlântica e Cerrado, nos Estados de São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Goiás  e Minas Gerais,  resultando na supressão do 

habitat de incontáveis espécies da fauna regional,  dano ambiental  de 

consequências indiscutivelmente intergeracionais.
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Nesse passo, é incontestável que existe, sim, nexo causal entre os 

empreendimentos  e  os  animais,  cujos  ancestrais  foram  despojados  de  seus 

ambientes  selvagens  décadas  atrás,  hodiernamente  resgatados  em rodovias, 

plantações agrícolas e centros urbanos, pois os danos ambientais resultantes da 

construção e operação das UHEs Jupiá e Ilha Solteira foram desencadeados nos 

anos 60 e 70 do século passado, mas persistem, e é possível que  tenham se 

agravado, até os nossos dias.

De mais a mais, as condicionantes específicas de manutenção do 

Centro de Conservação de Fauna Silvestre impostas nas Licenças de Operação nº 

1251/2014 (UHE Jupiá) e nº 1300/2015 (UHE Ilha Solteira) são consectários dos 

processos  de  licenciamento ambiental  tardio daquelas  usinas  hidrelétricas, 

valendo  ressaltar  que  a  pertinência  das  condicionantes  foi  exaustivamente 

abordada  nos  Pareceres 02001.002788/2014-18  COHID/IBAMA  (doc.  02) e 

02001.002222/2015-77 COHID/IBAMA (doc. 04), elaborados nos anos de 2014 

e 2015 após visitação  in loco dos  analistas ambientais do órgão licenciador ao 

CCFS/Ilha  Solteira,  razão  pela  qual  o  esforço  argumentativo  –  que  deverá 

necessariamente ser calcado em estudos científicos – a cargo do  IBAMA para 

agora suplantar  aquelas conclusões deverá ser  exponencialmente superior  ao 

apresentado no Parecer 02001.000491/2017-61 COHID/IBAMA.

Lado outro, a leitura atenta do Plano Básico Ambiental (doc. 19) 

apresentado pela RIO PARANÁ evidencia que a proposta do Corredor Ecológico 

não possui aptidão para produzir resultados  ambientalmente mais relevantes – 

tanto para a proteção da fauna quanto para a educação comunitária – do que os 

que o CCFS comprovadamente atingiu nas últimas décadas. Vejamos os trechos 

do documento  em que o subprograma é contextualizado e são expostos seus 

objetivos e metas:

“3.7.6.  Subprograma  de  Apoio  à  Implantação  do 

Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari

Conforme informado anteriormente, as UHEs Eng. Souza Dias 

Rua Santa Terezinha, 1942, Piscina -38-
Andradina – SP – CEP: 16901-440
Fone: (18) 3721-7840 – prsp-prm_andradina@mpf.mp.br
C:\Users\Usuario_admin\Documents\Teletrabalho MPF\ACP Rio Paraná e Ibama.ODT



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Andradina

(Jupiá)  e  Ilha  Solteira  e  seus  respectivos  ativos  foram 

adquiridos pela RPESA em janeiro de 2016, por meio de leilão 

de concessão.

Nos Pareceres 02001.002788/2014-18 COHID/IBAMA, de 15 

de julho de 2014, e 02001.002222/2015-77 COHID/IBAMA, 

de 09 de junho de 2015, relativos às Licenças de Operação 

das UHE´s Jupiá e Ilha Solteira, respectivamente, o IBAMA 

estabeleceu  a  obrigatoriedade  da  concessionária  continuar 

com as atividades do Centro de Fauna até que o Programa de 

Conservação  de  Fauna  gere  resultados  expressivos  para 

conservação da fauna local.

No  entanto,  o  Centro  de  Conservação  da  Fauna  Silvestre, 

conhecido como Zoológico de Ilha Solteira,  não fazia parte 

dos ativos da usina, conforme Relatório de Análise de Pedido 

de  Impugnação  ao  Edital  do  Processo  n° 

48500.002243/2015-62:  Leilão  n°  12/2015-ANEEL,  mais 

especificamente nos parágrafos 17 e 18.

Diante  disso,  houve  acordo  entre 

IBAMA/ICMBio/Concessionário  relativo  à  substituição  da 

obrigatoriedade de manutenção do Zoológico pelo apoio aos 

Planos de Ação Nacional – PAN do ICMBio, conforme Memória 

de  Reunião  COABIO  0395322,  de  25  de  agosto  de  2016. 

Nesta reunião o IBAMA autoriza a desativação deste Centro 

se  a  RPESA  apoiar,  em  contrapartida,  programas  não 

contemplados pelos  programas ambientais  já elencados no 

processo e que resultassem em ganhos ambientais efetivos 

para a região, sendo os Planos de Ação Nacional do ICMBio 

umas sugestões sobre este tema.

Em  continuidade  a  esta reunião  foi  proposta  pela 

Coordenação  de  Avaliação  do  Estado  de  Conservação  da 

Biodiversidade do ICMBio que a RPESA colocasse esforços na 

“formação  de  um  corredor  ecológico  ligando  um  dos 

reservatórios ao Pantanal, tendo como base o rio Sucuriú” e 

na  “realização  de  campanhas  de  educação  ambiental  no 

entorno dos empreendimentos, visando a biodiversidade de 
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forma ampla”. Em resposta a proposição do ICMBio, a RPESA 

propôs o Subprograma de Apoio a Implantação do Corredor 

Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari,  baseado nos PAN de 

diversos táxons, em especial, as ariranhas.

O  Subprograma  do  Corredor  será  compartilhado  entre  as 

UHEs Jupiá e Ilha Solteira, dado à proporção do projeto.

O objetivo geral desde Subprograma é apoiar a formação do 

Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari para conectar 

as  populações  faunísticas  residentes  no  Pantanal 

Sulmatogrossense  com  as  áreas  de  influência  dos 

reservatórios  de  Jupiá  e  Ilha  Solteira,  permitindo  o 

enriquecimento da biodiversidade regional (Figura 3.7-1).

A  presente  proposta  prevê  o estabelecimento  de ações ao 

longo de aproximadamente 640 Km, sendo 90 km em áreas 

próprias da Rio Paraná Energia situadas no reservatório da 

UHE Jupiá.

As  ações  previstas  abrangerão  em  sua  extensão  nove 

municípios do Mato Grosso do Sul (Costa Rica, Paraíso das 

Águas, Chapadão do Sul, Água Clara, Inocência, Três Lagoas, 

Selvíria, Alcinópolis e Chapadão do Sul), inseridos nas Bacias 

Hidrográficas  do  Rio  Paraná  (rio  Sucuriú)  e  a  do  Alto  Rio 

Paraguai  (rio  Taquari).  Ressalta-se  que tanto o rio  Taquari 

quanto o Sucuriú não possuem comitês estabelecidos.

[…]

3.7.6.1 Objetivos

O  objetivo  geral  deste  Subprograma  é  favorecer  a 

conectividade  entre  as  populações  faunísticas  nativas  do 

entorno dos reservatórios das UHEs Jupiá e Ilha Solteira com 

as  comunidades  estabelecidas  na  região  do  Pantanal 

Sulmatogrossense, por meio do apoio à implantação de um 

Corredor Ecológico do Rio Sucuriú e Taquari.

Os objetivos específicos deste Subprograma são:

• Caracterizar a área do potencial Corredor Ecológico, 

por meio do Diagnóstico da Cobertura Vegetal Remanescente 

e Dema;is Usos e Ocupação existentes
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• Definir estratégias de restauração adequadas para a 

região,  em  conformidade  com  a  realidade  socioambiental 

local;

• Realizar a recomposição de vegetação nativa, com 

destaque para  as espécies zoocóricas,  em interface com o 

Programa de Conservação e Recomposição das APPs;

• Promover a restauração florestal das APPs em áreas 

de terceiros e na região de abrangência do Projeto, por meio 

de doação de mudas via Fomento Florestal;

• Buscar  a  promoção  da  articulação  com  setores 

públicos  e  da  sociedade  civil,  universidades  e  comunidade 

científica  para  apoiar  a  recuperação  de  áreas  de  outros 

proprietários no eixo de implantação deste Projeto;

• Buscar  parcerias  para  a  realização  de  ações  de 

educação  ambiental  ao  longo  do  eixo  de  implantação  do 

corredor;

• Monitorar  a  colonização  e  o  uso  pela  fauna  de 

vertebrados terrestres nas áreas da RPESA no rio Sucuriú, a 

fim de servir como indicador de efetividade do Subprograma;

• Levantamento  de  dados  secundários  da  fauna  de 

vertebrados terrestres residente ao longo dos rios Sucuriú e 

Taquari, com ênfase nas unidades de conservação da região, 

além da  fauna  de  vertebrados  terrestres  associada  ao  rio 

Taquari,  para  estabelecer  espécies  chave  que  estariam 

presentes neste último e no Pantanal;

• Mapear  a  ocupação  do  rio  Sucuriú  pela  espécie 

Pteronura brasiliensis, a ariranha, conforme ação 2.6 e 6.1 do 

Plano de Ação Nacional para a espécie.

3.7.6.2 Metas

Todo o trabalho do Subprograma será segmentado em ciclos 

trianuais de forma sequencial.

• Disponibilização anual de 150.000 de mudas/ano de 

espécies  nativas  para  fomento  florestal,  priorizando  a 

qualidade  genética,  viveiros  parceiros  que  atendam  aos 
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critérios  do  RENASEM  (Registro  Nacional  de  Sementes  e 

Mudas  do  Ministério  da  Agricultura),  além  debuscar 

contemplar  espécies  autóctones  do  Cerrado  e  atrativas  à 

fauna;

• Ação  prioritária  e  diferenciada  de  recomposição 

florestal nas áreas de propriedade da RPESA no rio Sucuriú 

nos primeiros anos do projeto;

• Executar atividades de Comunicação Socioambiental 

considerando  diversos  táxons  importantes,  tais  como 

ariranha, onça pintada e papagaios, podendo ser elencados 

também outros táxons pertinentes para conscientização das 

comunidades locais;

• Realização  de  campanhas  bianuais  de 

monitoramento  da  fauna  silvestre  em  no  mínimo  quatro 

fragmentos  ao  ano  em  remanescentes  de  mata  ciliar  em 

áreas da RPESA no rio Sucuriú, a fim de diagnosticar a maior 

diversidade  de  fauna  de  vertebrados  terrestres  residente 

nesta área, a ser realizado em conjunto com o Subprograma 

de Monitoramento da Fauna Silvestre;

• Diagnosticar a diversidade de fauna de vertebrados 

terrestres  atualmente residente no eixo de implantação do 

corredor de forma setorial (rio Sucuriú, rio Taquari e Pantanal 

Sulmatogrossense);

• Estimular  a  formação  de  Comitê  de  Bacia 

Hidrográfica nestes rios;

• Criar  um  banco  de  dados  com  as  informações 

geradas durante a execução das atividades.”

Bem  no  início  da  exposição  do  programa  a  RIO  PARANÁ 

evidencia seu interesse econômico na substituição das condicionantes, pois aduz 

que “o Centro de Conservação da Fauna Silvestre, conhecido como Zoológico de 

Ilha Solteira, não fazia parte dos ativos da usina, conforme Relatório de Análise 

de  Pedido  de  Impugnação  ao  Edital  do  Processo  n°  48500.002243/2015-62: 

Leilão  n°  12/2015-ANEEL”,  deixando  claro  o  verdadeiro  objetivo por  trás  do 
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pleito levado ao IBAMA.

Outro ponto que merece destaque é que as ações planejadas para 

o Subprograma de Apoio à Implantação do Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e 

Taquari  apenas  contemplam municípios  situados  no  Mato  Grosso  do  Sul,  ao 

passo que as UHEs Jupiá e Ilha Solteira ocasionaram danos ambientais, além de 

naquele Estado, nos de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

Além disso, a fim de iludir os desatentos, a RIO PARANÁ inseriu 

como meta  desse  programa  o  reflorestamento  das áreas  de  preservação 

permanente de sua propriedade ao longo  de 90 km  do reservatório  da UHE 

Jupiá, todavia, tal medida  consiste em obrigação legal  que lhe é imposta pelo 

artigo 5º do Novo Código Floresta6 (Lei nº 12.651/2012) e pelo Plano Ambiental 

de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA) das UHE’s 

Jupiá  (doc.  26) e  Ilha  Solteira  (doc.  07),  de  maneira  que  não  pode,  em 

hipótese alguma, ser considerada como condicionante específica das Licenças de 

Operação  nº 1251/2014  e nº 1300/2015,  pois sua obrigação é  ex lege e não 

advém do licenciamento ambiental.

Foram  as  razões  expostas  neste  capítulo  e  no  anterior  que  o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL considerou para expedir a Recomendação nº 

01  (doc.  27),  de  28  de  setembro  de  2017,  para  a  Senhora  Presidente  do 

IBAMA, a fim de que adotasse as seguintes providências:

“I. Que  o  IBAMA mantenha como condicionante  específica 

das Licenças de Operação nº 1251/2014 (UHE Jupiá) e nº 

1300/2015 (UHE Ilha Solteira) a obrigação da RIO PARANÁ 

ENERGIA S.A manter  o pleno funcionamento do Centro de 

Conservação  de  Fauna  Silvestre  de  Ilha  Solteira  (CCFS), 

abstendo-se, portanto, de substituir a aludida condicionante 

6 Art.  5º  Na  implantação  de  reservatório  d’água  artificial  destinado  a  geração  de  energia  ou 
abastecimento  público,  é  obrigatória  a  aquisição,  desapropriação  ou  instituição  de  servidão 
administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, 
conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) 
metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e 
máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.
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pela execução do denominado  “Subprograma de Apoio à 

Implantação do Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e 

Taquari”, bem como por qualquer outra condicionante que 

venha a ser proposta, sem a realização de estudos científicos 

exaustivos  que  demonstrem,  de  maneira  indubitável,  que 

resultariam em benefícios ambientais para a fauna silvestre 

das áreas de influência das UHEs de Jupiá e Ilha Solteira, 

bem como na área de educação ambiental,  superiores aos 

obtidos e documentados, por décadas, com a manutenção do 

CCFS de Ilha Solteira.

II. Que o IBAMA aplique  à  RIO PARANÁ ENERGIA  S.A as 

penalidades  administrativas  cabíveis,  tendo  em  vista  o 

descumprimento  sistemático da condicionante específica de 

manutenção do Centro de Conservação de Fauna Silvestre de 

Ilha  Solteira (CCFS) prevista  nas Licenças de Operação nº 

1251/2014 (UHE Jupiá) e nº 1300/2015 (UHE Ilha Solteira), 

conduta recalcitrante que a RIO PARANÁ ENERGIA S.A adota 

desde  30.06.2016,  quando  as  operações  dos  referidos 

empreendimentos  hidrelétricos  passaram  a  ser  de 

responsabilidade exclusiva da nova concessionária.”

A autarquia ambiental foi lacônica em sua resposta  (docs. 28 e 

29), aduzindo que i) estava “tentando mediar uma solução entre” a CTG Brasil e 

a CESP “com relação à gestão do Centro de Conservação de Fauna Silvestre de  

Ilha  Solteira  (CCFS).”;  ii) para  a  avaliação  final  da  viabilidade  do  Corredor 

Ecológico “o IBAMA está considerando também a Recomendação nº 01 de 28 de  

setembro de 2017”; e  iii) até a decisão sobre a substituição da condicionante 

“não há necessidade de aplicação de penalidade” à RIO PARANÁ.

Portanto,  ao  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não resta  outra 

medida do  que a  propositura  da  presente  ação  civil  pública  em  face  do 

INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS.
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3. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Nos  termos  do  artigo  109,  inciso  I,  da  Constituição  Federal, 

compete aos  juízes  federais  processar  e  julgar  “as  causas  em que  a União,  

entidade  autárquica ou  empresa  pública  federal  forem  interessadas  na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de  

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

O  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS 

RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  (IBAMA) é  uma  autarquia  federal 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, conforme o artigo 2º da Lei nº 7.735, 

de 22 de fevereiro de 19897.

Desse  modo,  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o 

processamento e julgamento desta ação civil pública é indene de dúvida.

4. DA LEGITIMIDADE DAS PARTES

4.1. Da legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A  Constituição  Federal,  em seu  artigo  127,  define  o  Ministério 

Público como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado 

e  estabelece  as  suas  linhas  de  atuação  ao  lhe  incumbir  a  defesa  da  ordem 

jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 

7 “Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA,  autarquia  federal  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  público,  autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de:
I – exercer o poder de polícia ambiental;
II – executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, 
relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos 
recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes 
emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e
III – executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação 
ambiental vigente.”
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indisponíveis.

Por  sua vez,  o artigo 129 da Constituição Federal  especifica  as 

funções institucionais do Ministério Público, nos seguintes termos:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[…]

II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  a  sua 

garantia;

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 

de outros interesses difusos e coletivos;

[…]”

Acrescente-se que, em consonância com os objetivos do postulado 

constitucional mencionado, a Lei Complementar nº 75/1993, que dispõe sobre a 

organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, assim 

determina:

“Art. 5º. São funções institucionais do Ministério Público da 

União:

[….]

III – a defesa dos seguintes bens e interesses:

[….]

d) o meio ambiente;

[…]

Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União:

[….]

VII – promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

[….]

b)  a  proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio 

ambiente,  dos  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético, 
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histórico, turístico e paisagístico;

[…]

XIV  –  promover  outras  ações  necessárias  ao  exercício  de 

suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 

regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 

indisponíveis, especialmente quanto:

[….]

g) ao meio ambiente;

[….]

XIX – promover a responsabilidade:

a)  da  autoridade  competente,  pelo  não  exercício  das 

incumbências, constitucional e legalmente impostas ao Poder 

Público  da  União,  em  defesa  do  meio  ambiente,  de  sua 

preservação e de sua recuperação;

b) de pessoas físicas ou jurídicas,  em razão da prática de 

atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação 

de sanções penais e a reparação dos danos causados;”

Ainda, a Lei nº 7.347/1985, em seu artigo 5º8, estabelece que o 

Ministério Público é possuidor de legitimidade para propor ações civis públicas.

Com a leitura das disposições normativas que tratam da matéria, 

fica  clara  a  legitimidade  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL para  a 

propositura da presente ação civil pública, já que versa sobre o meio ambiente.

4.2. Da legitimidade passiva dos réus

A legitimidade da RIO PARANÁ no presente caso decorre de ser a 

empresa  que  explora  a  concessão  do  serviço  público  de  geração  de  energia 

elétrica  das Usinas Hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira,  nos termos das Leis nº 

8.987/1995 e nº 9.074/1995.

8 “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
I – o Ministério Público; […]”
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Com efeito, no dia 25 de novembro de 2015,  a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) promoveu o Leilão nº 12/2015, denominado “Leilão 

de Contratação de Concessões de Usinas Hidrelétricas em Regime de Alocação  

de  Cotas  de  Garantia  Física  de  Energia e  Potência,  nos  Termos  da  Lei  nº  

12.783/2013, alterada pela Medida Provisória nº  688/2015”  (doc.  08).  O Lote 

E, o maior do certame em termos de potência instalada, ofertou as concessões 

das Usinas  Hidrelétricas Jupiá  e  Ilha  Solteira  pelo período  de  trinta anos.  A 

empresa vencedora foi a CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA  LTDA. (CTG 

Brasil),  com  a  proposta  de um bônus  de  outorga  de  R$  13.800.000.000,00 

(treze bilhões e oitocentos milhões de reais) (doc. 09).

Em atendimento às disposições do item 11 do Edital do Leilão nº 

12/2015-ANEEL,  a  CTG Brasil  constituiu  a  Sociedade  de  Propósito  Específico 

denominada  RIO PARANÁ ENERGIA S.A.  (RIO PARANÁ) para  explorar  a 

concessão do serviço de geração elétrica  das Usinas Hidrelétricas Jupiá e Ilha 

Solteira  (doc.  10),  de  maneira  que,  em  5  de  janeiro  de  2016,  a  União, 

representada pelo Ministério de Minas e Energia, e a RIO PARANÁ celebraram o 

Contrato de Concessão nº 01/2016-MME-UHEs ILHA SOLTEIRA E JUPIÁ  (doc. 

11).

Portanto,  com o  término  do  período  de  Operação  Assistida  das 

UHEs Jupiá e Ilha Solteira em 30 de junho de 2016, a RIO PARANÁ passou a 

ter responsabilidade exclusiva pelo cumprimento da legislação ambiental e das 

exigências contidas nas licenças de operação dos empreendimentos a partir do 

dia 1º de julho de 2016.

Com  isso,  em  30  de  junho  de  2016  o  IBAMA expediu  a  1ª 

Retificação da Licença de Operação nº 1251/2014  (doc.  12), referente à UHE 

Jupiá,  e  a  1ª  Retificação da  Licença  de  Operação  nº 1300/2015  (doc.  13), 

referente à UHE Ilha Solteira, pelas quais indicou a RIO PARANÁ como a única 

responsável pela execução dos planos, programas e medidas mitigadoras e pela 

integridade estrutural  e ambiental  decorrentes das operações daquelas usinas 

hidrelétricas.
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A  legitimidade  do  IBAMA se  justifica  conforme  as  atribuições 

definidas na Lei nº 7.735/1989, na Lei Complementar nº 140/2011, e no Decreto 

nº 8.437/2015, senão vejamos:

“Lei nº 7.735/1989

Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos  Naturais  Renováveis  –  IBAMA,  autarquia  federal 

dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  público, 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente, com a finalidade de:

I – exercer o poder de polícia ambiental;

II – executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, 

referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento 

ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização 

de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento 

e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do 

Ministério do Meio Ambiente; e

III – executar as ações supletivas de competência da União, 

de conformidade com a legislação ambiental vigente.”

Lei Complementar nº 140/2011

Art. 7º São ações administrativas da União:

[…]

XIV  –  promover  o  licenciamento  ambiental  de 

empreendimentos e atividades:

[…]

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

[…]

h)  que  atendam  tipologia  estabelecida  por  ato  do  Poder 

Executivo,  a  partir  de  proposição  da  Comissão  Tripartite 

Nacional,  assegurada  a  participação  de  um  membro  do 

Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  (Conama),  e 

considerados  os  critérios  de  porte,  potencial  poluidor  e 

natureza da atividade ou empreendimento;”
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Decreto nº 8.437/2015

Art. 1º Este Decreto estabelece, em cumprimento ao disposto 

no art. 7º, caput, inciso XIV, “h”, e parágrafo único, da Lei 

Complementar  nº  140,  de  8  de  dezembro  de  2011,  a 

tipologia  de  empreendimentos  e  atividades  cujo 

licenciamento ambiental será de competência da União.

[…]

Art.  3º  Sem prejuízo  das  disposições  contidas  no  art.  7º, 

caput, inciso XIV, alíneas “a” a “g”, da Lei Complementar nº 

140, de 2011, serão licenciados pelo órgão ambiental federal 

competente os seguintes empreendimentos ou atividades:

VII – sistemas de geração e transmissão de energia elétrica, 

quais sejam: 

a)  usinas  hidrelétricas  com  capacidade  instalada  igual  ou 

superior a trezentos megawatt;

[…]”

Dessa forma, o IBAMA é o órgão integrante do Sistema Nacional 

do  Meio  Ambiente  (SISNAMA) responsável  pelo licenciamento  ambiental das 

Usinas Hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, o que se deu no bojo dos processos nº 

02001.003592/99-22 e  nº 02001.003591/99-60,  e resultou,  respectivamente, 

nas Licenças de  Operação  nº  1251/2014  e nº  1300/2015,  que previram  a 

manutenção  e  pleno  funcionamento  do  Centro  de  Conservação  de  Fauna 

Silvestre de Ilha Solteira como condicionante específica  a ser observada pelo 

empreendedor.

5. DOS FUNDAMENTO JURÍDICOS

O artigo 2259 da Constituição Federal de 1988 elevou o direito ao 

meio ambiente equilibrado à categoria de direito fundamental, uma vez que  o 

9 “Art. 225. Todos têm 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.”
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identifica como essencial à sadia qualidade de vida. Logo, situando-o lado a lado 

com o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, o constituinte estabeleceu 

como dever, não só do Estado, como de toda a coletividade,  a preservação do 

meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Vê-se, assim, que na nova ordem constitucional o meio ambiente 

passou a ser  considerado  um bem de uso comum do povo, isto  é, que não 

pertence exclusivamente a indivíduos isolados, mas  a toda sociedade,  a qual, 

não obstante isso, foi deslocada de uma situação exclusiva de titular do direito 

ao meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  para,  também, a de  titular  do 

dever  jurídico  de  defendê-lo  e  preservá-lo,  pois se  trata  de  um interesse 

transindividual, portanto, fora do feixe de disponibilidade dos indivíduos.

Guilherme  José  Purvin  de  Figueiredo  aborda  essa questão  com 

acentuada clareza:

“A Constituição de 1988 elevou a defesa do meio ambiente à 

condição de princípio constitucional – não apenas princípio da 

ordem  econômica,  mas  uma  garantia  constitucional,  um 

direito  fundamental  ao  meio  ambiente  ecologicamente 

equilibrado.

[…]

Ao  afirmar  que  “todos”  têm  direito  ao  meio  ambiente 

ecologicamente equilibrado, e que este é um “bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, erige 

a  Constituição  este  direito  à  categoria  de  direito  humano 

fundamental.

Por  tratar-se  de  um  direito  humano  fundamental,  ele 

estende-se  às  gerações  atuais  e  futuras.  Vale  dizer,  a 

degradação do meio ambiente pelas gerações atuais constitui 

violação de direito humano assegurado às futuras gerações.

[…]

Ao  atribuir  ao  Poder  Público  e  à  coletividade  a 

responsabilidade  pela  defesa  e  preservação  do  meio 
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ambiente, a Constituição de 1988 inovou significativamente, 

rompendo  velhos  e  cômodos  paradigmas  que,  em  última 

análise,  fomentavam  a  irresponsabilidade  do  particular. 

Sendo  esta  responsabilidade  compartilhada,  já  não  basta 

apontar para o Poder Público e afirmar que a qualidade do 

meio  ambiente  não  está  sendo  assegurada:  também  o 

cidadão,  o  empresário,  o  terceiro  setor,  as  universidades, 

enfim,  a “coletividade” deve promover  a proteção do meio 

ambiente.”10

Dentro desta perspectiva constitucional de preservação ambiental 

como direito e dever jurídico de toda a sociedade, o artigo 170, inc. VI, da Lei 

Maior, preceitua a defesa do meio ambiente como princípio norteador da ordem 

econômica, de maneira que a exploração das atividades produtivas por agentes 

públicos e privados deve seguir  parâmetros que possibilitem um crescimento 

econômico ambientalmente sustentável.

A preocupação com o desenvolvimento sustentável esposada pelo 

constituinte é  tema de  importância  global,  debatido,  inclusive,  no  âmbito  do 

Direito Internacional. Prova disso é a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente  e  Desenvolvimento  (ECO  92),  da  qual  resultou  a  elaboração  da 

Declaração do Rio, que no seu Princípio 04 expressa que “para se alcançar um 

desenvolvimento  sustentável,  a  proteção  ambiental  deve  constituir  parte  

integrante  do  processo  de  desenvolvimento  e  não  pode  ser  considerada 

separadamente”.

No Brasil, ainda no início da década de 80 do século passado, o 

legislador ordinário instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente por meio da Lei 

nº 6.938/1981, tendo como propósito a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento  socioeconômico,  aos  interesses  da  segurança  nacional  e  à 

proteção da dignidade da vida humana (art. 2º, caput).

10 Curso de direito ambiental. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 77-79.
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Esta  lei  é  até  hoje  um  dos  principais  diplomas  normativos  do 

Direito Ambiental  brasileiro, valendo destacar, para fundamentar a defesa dos 

interesses transindividuais perseguidos nessa ação civil pública, os dispositivos 

abaixo transcritos.

“Art. 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[…]

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa 

das características do meio ambiente;

III –  poluição,  a  degradação  da  qualidade  ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente:

[…]

c) afetem desfavoravelmente a biota;

[…]

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental;

V –  recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 

solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

Art. 4º – A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

I –  à compatibilização do desenvolvimento econômico social 

com a  preservação  da  qualidade  do  meio  ambiente  e  do 

equilíbrio ecológico;

[…] 

VI –  à preservação e restauração dos recursos ambientais 

com  vistas  á  sua  utilização  racional  e  disponibilidade 

permanente,  concorrendo  para  a  manutenção  do  equilíbrio 

ecológico propício à vida;

VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos.

[…]
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Art.  9º  –  São  Instrumentos  da  Política  Nacional  do  Meio 

Ambiente:

[…]

III – a avaliação de impactos ambientais;

IV  –  o  licenciamento  e  a  revisão  de  atividades efetiva  ou 

potencialmente poluidoras;

[…]

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de  estabelecimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 

sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental 

dependerão de prévio licenciamento ambiental.

[…]”

Logo,  o licenciamento  ambiental  é  um  instrumento  de 

concretização da Política Nacional do Meio Ambiente estreitamente ligado aos 

princípios constitucionais ambientais e da ordem econômica. Segundo o artigo 2º 

da  Lei  Complementar  nº  140/2011,  trata-se  “procedimento  administrativo 

destinado a licenciar  atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos  

ambientais,  efetiva  ou  potencialmente  poluidores  ou  capazes,  sob  qualquer  

forma, de causar degradação ambiental.”11

Por sua vez, a licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física 

ou  jurídica,  para  localizar,  instalar,  ampliar  e  operar  empreendimentos  ou 

atividades  utilizadoras  dos  recursos  ambientais  consideradas  efetiva  ou 

potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

11 O artigo 1º, inc. I, da Resolução CONAMA nº 237/1997, conceitua o licenciamento ambiental de 
maneira  mais  analítica:  “procedimento  administrativo  pelo  qual  o  órgão ambiental  competente 
licencia  a  localização,  instalação,  ampliação  e  a  operação  de  empreendimentos  e  atividades  
utilizadoras  de  recursos  ambientais,  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou 
daquelas  que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar  degradação  ambiental,  considerando  as  
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.”
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degradação ambiental (art. 1º, II, da Resolução CONAMA nº 237/1997).

Considerando  tratar-se  de  procedimento  administrativo,  o 

licenciamento ambiental possui etapas que devem ser observadas a fim de que o 

interessado  obtenha  as  licenças  almejadas,  que  podem ser  prévias  (Licença 

Prévia e Licença de Instalação)  ou final  (Licença de Operação)12.  Sobre essa 

dinâmica, Édis Milaré ensina que “em linguagem figurada, e numa palavra, o  

licenciamento seria o todo, resultado de um processo molecularizado de ações; a  

licença, a parte atomizada  identificadora de cada etapa de que se compõe o  

primeiro – Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação  

(LO).”13

Com  efeito,  as  Usinas  Hidrelétricas  Jupiá  e  Ilha  Solteira  são 

empreendimentos cujo o direito de exploração econômica atualmente pertencem 

à  empresa RIO  PARANÁ,  mas  que,  por  serem causadores de  significativa 

degradação ambiental, devem ter suas atividades desempenhadas nos  termos 

do licenciamento ambiental estabelecido pelo IBAMA, que editou as Licenças de 

Operação nº 1251/2014 (UHE Jupiá) e nº 1300/2015 (UHE Ilha Solteira),  nas 

quais constam  as  condicionantes  que  compatibilizam o  desenvolvimento 

econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente.

A respeito da natureza e objetivos das condicionantes impostas no 

licenciamento ambiental, valemo-nos da abalizada doutrina de Édis Milaré:

12 O artigo 8º da Resolução CONAMA nº 237/1997 estipula a finalidade dessa três licenças:
“Art. 8º – O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes 
licenças:
I – Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade  aprovando  sua  localização  e  concepção,  atestando  a  viabilidade  ambiental  e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de 
sua implementação;
II – Licença de Instalação (LI) - 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;
III – Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Parágrafo único – As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de 
acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade”

13 Direito do ambiente. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 790.

Rua Santa Terezinha, 1942, Piscina -55-
Andradina – SP – CEP: 16901-440
Fone: (18) 3721-7840 – prsp-prm_andradina@mpf.mp.br
C:\Users\Usuario_admin\Documents\Teletrabalho MPF\ACP Rio Paraná e Ibama.ODT



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Andradina

“As  condicionantes são exigências e/ou obrigações lançadas 

pelo  órgão  ambiental  competente  nas  licenças  ambientais 

emitidas. Como o próprio nome já diz, elas  condicionam as 

próximas  etapas  do  processo  de  licenciamento,  ou  seja, 

vinculam  a  emissão  das  próximas  licenças  ao  efetivo 

cumprimento das exigências e/ou obrigações postas. […] Em 

última instância, as condicionantes da Licença de Operação 

condicionam a própria licitude do empreendimento.

As condicionantes do licenciamento ambiental,  tomadas no 

sentido  lato,  abrangem  três  espécies  de  medidas  que  se 

inter-relacionam. Com efeito, tudo o que limita ou direciona 

uma licença ambiental, por exemplo, pode ser tomado como 

condicionante, nisso se incluiriam as medidas de prevenção, 

as mitigações e as compensações.

[…]

De  início,  cumpre  destacar  as  medidas  preventivas,  que 

procuram evitar a ocorrência de impactos negativos ao meio 

ambiente – por meio da supressão de ações que tenham esse 

potencial –, o que se faz mediante o estudo de alternativas 

locacionais e/ou tecnológicas. Sempre que possível, o órgão 

licenciador deve impor medidas destinadas a “não agressão” 

do meio ambiente.

[…]

Assim,  para  os  casos  em que  não  seja  possível  evitar  a 

intervenção  no  meio  ambiente  –  dada  à  relevância  da 

atividade  –,  o  órgão  licenciador  deve  lançar  mão  de 

condicionantes  necessárias  para  atenuar seus  impactos 

negativos.

Para tanto, poderão ser impostas  medidas mitigadoras, que 

são traduzidas com providências concretas tomadas no bojo 

de  um  procedimento  licenciatório  capazes  de  suavizar, 

atenuar ou  mitigar um impacto qualquer e, ainda, aparecer 

como efeito das providências tomadas na proteção do meio 

ambiente.  A mitigação,  pois,  pode ser  tanto a causa ou o 
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motivo  de  um  procedimento,  quanto,  também,  o  efeito 

benéfico deste.

[…]

Existe, ainda, uma terceira espécie de condicionante, que se 

destina a compensar os impactos ambientais negativos e não 

mitigáveis.

Trata-se  das  medidas  compensatórias,  que  têm  natureza 

jurídica  absolutamente  das  medidas  preventivas  e 

mitigadoras,  pois  não  guardam  relação  direta  com  os 

aspectos técnicos do empreendimento.

Com efeito,  as  medidas  compensatórias podem ser  vistas 

como uma “recompensa” por eventuais impactos negativos 

não  mitigáveis  causados  ao  meio  ambiente,  não  tendo 

caráter preventivo ou mitigatório.

[…]

Além das  medidas compensatórias previstas em lei, não se 

pode deixar de citar as exigências, com essa mesma natureza 

das  medidas  compensatórias,  requeridas  pelos  órgão 

ambientais  licenciadores  sem  qualquer  base  legal,  e  que 

podem ser assim exemplificadas: o fomento de um programa 

de educação ambiental; o auxílio na criação de unidades de 

conservação;  o  financiamento  de  pesquisas  científicas;  o 

replantio  da  mata  ciliar  de  um  rio  não  impactado  pelo 

empreendimento, mas importante para o município; e outras 

muitas.”14

Diante dessas considerações, é fácil identificar a dupla função das 

atividades desempenhadas no Centro de Conservação de Fauna Silvestre de Ilha 

Solteira.  Revestem-se de natureza mitigatória as medidas de conservação  ex 

situ da fauna silvestre; ao passo que são medidas compensatórias as de centro 

de referência e pesquisa científica no manejo da fauna, as de Centro de Triagem 

de Animais Silvestres (Cetas) e as de educação ambiental (zoológico).

14 Direito do ambiente. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 795-798.
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Outro ponto fulcral é que uma vez concedida a licença, o órgão 

ambiental  responsável  poderá  modificá-la  somente  quando  verificar presente 

alguma  das  hipóteses  previstas  no  artigo 19  da  Resolução  CONAMA  nº 

237/1997, in verbis:

“Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão 

motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas 

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.”

Dessa  forma,  não  é  dado  ao  empreendedor  pleitear  a 

substituição de condicionante específica estipulada na licença ambiental 

com o fito de atender seu interesse econômico, uma vez que o propósito 

daquela  cláusula  impositiva é  garantir  a  exploração  sustentável  dos 

recursos naturais consumidos na atividade produtiva.

Essa  inteligência  nada  mais  representa  do  que  a  aplicação  do 

princípio do poluidor pagador, segundo o qual “deve o poluidor responder pelos 

custos  sociais  da  degradação  causada  por  sua  atividade  impactante  (as  

chamadas  externalidades negativas)  devendo-se agregar  esse valor  no custo  

produtivo da atividade, para evitar que se privatizem os lucros e se socializem  

os prejuízos.”15

Com  maior  razão,  não  é  permitido  que  o  órgão  ambiental 

licenciador substitua uma condicionante por outra sem a realização de estudos 

científicos  exaustivos  que  demonstrem,  de  maneira  indubitável,  que  a  troca 

resultaria  em  benefícios  ambientais  para  a  área  de  influência  do 

empreendimento.

15 AMADO, Frederico. Direito ambiental esquematizado. 4ª ed. São Paulo: Método, 2013, p. 67.
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Nesse  caso,  ainda  que haja dúvidas  acerca  da  produção  de 

benefícios  para  o  meio  ambiente,  deverá  a  análise  do  órgão  licenciador  ser 

balizada pelo princípio da precaução, consagrado no enunciado 15 da Declaração 

do Rio:

“Para  proteger  o  meio  ambiente,  medidas  de  precaução 

devem ser largamente aplicadas pelos Estados segundo suas 

capacidades.  Em  caso  de  risco  de  danos  graves  ou 

irreversíveis,  a  ausência  de  certeza  científica  absoluta  não 

deve  servir  de  pretexto  para  procrastinar  a  adoção  de 

medidas efetivas visando a prevenir a degradação do meio 

ambiente.”

Canotilho e Leite esclarecem que é do princípio da precaução que 

deriva a inversão do ônus da prova em matéria ambiental:

“O princípio da precaução determina que a ação para eliminar 

possíveis impactos danosos ao ambiente seja tomada antes 

de  um nexo  ter  sido  estabelecido  com evidência  científica 

absoluta. A precaução exige atuação racional, para com os 

bens  ambientais  e  com  a  mais  cuidadosa  apreensão  dos 

recursos  naturais,  que  vai  além de  simples  medidas  para 

afastar  o  perigo  de  risco.  Pode-se  usar,  na  avaliação  da 

gestão de risco, o mecanismo de inversão do ônus da prova 

em face  da  incerteza  da  prova  do  nexo  de  causalidade  e 

visando a alargar as possibilidades de inversão do risco.”16

Por  fim,  cabe  destacar  que  as  condicionantes  do  licenciamento 

ambiental  são  gravames  que  “oneram”  o  empreendimento  em  si  e  que  se 

projetam  para  o  futuro,  independentemente  de  qual  seja  a  empresa  que 

gerencie a Usinas Hidrelétricas. Logo, quando a RIO PARANÁ decidiu participar 

do leilão de concessão das UHE’s Jupiá e Ilha Solteira já tinha, ou ao menos 

16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental  
brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 199.
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deveria  ter,  conhecimento  de  que  deveria  prosseguir  com  a  manutenção 

CCFS/Ilha  Solteira,  não  sendo  lícito  ou  razoável  insurgir-se contra  essa 

condicionante.  Em  um  Estado  que  deve  primar  pelo  respeito  aos  direitos 

humanos,  consistindo a  preservação  do  meio  ambiente  ecologicamente 

equilibrado também um esforço pela mantença e concretização de tais direitos 

fundamentais, é inconcebível privilegiar o exercício de uma atividade econômica 

em detrimento da dignidade da pessoa humana.

6. DO DANO MORAL COLETIVO

Por  meio  desta  ação  civil  pública,  pretende  o  MINISTÉRIO 

PÚBLICO  FEDERAL não  apenas  o  cumprimento  de  normas  jurídicas  como 

também a definição da responsabilidade por ato ilícito que causa danos morais 

aos interesses difusos em comento.

As razões fáticas e jurídicas expostas até aqui demonstraram de 

maneira indubitável que as atividades de geração de energia elétrica exercidas 

pela  RIO PARANÁ ENERGIA S.A. nas  UHE’s  Jupiá  e  Ilha  Solteira,  embora 

lícitas,  vêm  sendo  desenvolvidas  de  forma  ilícita  (sem  cumprimento  de 

condicionante  específica  das  licenças  de  operação),  em  total  desrespeito  à 

legislação ambiental e às Licenças de Operação nº 1251/2014 (UHE Jupiá) e nº 

1300/2015 (UHE Ilha Solteira).

O  descumprimento  sistemático  da  condicionante  específica  de 

manutenção do Centro de Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira por 

parte da nova concessionária obrigou a CESP a continuar provendo as atividades 

necessárias para assegurar a subsistência dos animais silvestres abrigados no 

centro,  pois,  frente  a  renitência  da  nova  RIO  PARANÁ,  permaneceram 

cadastrados sob sua responsabilidade no Departamento de Fauna Silvestre na 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo (docs. 14 e 15).

Todavia, essas atividades foram reduzidas apenas à conservação 
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ex  situ da  fauna  silvestre  que  lá  habitava,  ou  seja,  foram  encerradas  as 

atividades de pesquisa científica no manejo da fauna, de Centro de Triagem de 

Animais  Silvestres (Cetas)  e  o programa de educação  ambiental  (Zoológico), 

situação fática que resultou em dano ambiental incomensurável, imputável ao 

descaso da RIO PARANÁ.

Com  efeito,  a  população  da  região  impactada  pelos 

empreendimentos (cidades dos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais e Goiás) ficou privada do contato responsável com a fauna silvestre e do 

programa de conscientização sobre a importância da sua preservação in situ.

O  Programa  de  Educação  Ambiental  desempenhado  no  CCFS 

atendia 30.000 (tinta mil) pessoas por ano,  das quais uma parcela substancial 

eram estudantes do ensino fundamental de escolas do oeste paulista, leste sul-

mato-grossense  e  do  triângulo  mineiro, com  visitas  livres  e  dirigidas  que 

buscavam  proporcionar  o  contato  responsável  com  a  fauna  silvestre  à 

comunidade e conscientizá-la sobre a importância da preservação desse animais 

e seus habitats.

As  matérias  jornalísticas  publicadas  na  imprensa  regional 

comprovam que a descontinuidade dessas ações causou grande consternação na 

população desses municípios.17

17 Algumas dessas matérias jornalísticas podem ser acessadas nos seguintes endereços eletrônicos:

“Ibama  analisa  possibilidade  de  fechar  zoológico  de  Ilha  Solteira” <https://g1.globo.com/sao-
paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/ibama-analisa-possibilidade-de-fechar-zoologico-de-
ilha-solteira.ghtml> Acesso em: 30.05.2018.

“Animais  que  vivem  soltos  no  zoológico  de  Ilha  Solteira  encantam  público” 
<http://www.ilhadenoticias.com/index.php/menu-turismo/5885-animais-que-vivem-soltos-no-
zoologico-de-ilha-solteira-encantam-publico.html> Acesso em: 30.05.2018.

“Ninguém  quer  pagar  a  conta  de  zoológico  com  200  bichos” 
<https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/cidades/ningu%C3%A9m-quer-pagar-a-conta-de-
zool%C3%B3gico-com-200-bichos-1.692697.html> Acesso em: 30.05.2018.

“CESP  interrompe  visitas  monitoradas  ao  zoológico  de  Ilha  Solteira” 
<http://www.ilhadenoticias.com/index.php/menu-turismo/4826-cesp-interrompe-visitas-monitoradas-
ao-zoologico-de-ilha-solteira.html> Acesso em: 30.05.2018.

“Estudantes  convocam  passeata  contra  fechamento  do  'zoológico'” 
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Portanto, a conduta ilegal da RIO PARANÁ, impelida unicamente 

por razões financeiras (não realizar despesas com a aquisição/arrendamento da 

estrutura física pertencente à CESP ou com a construção de estrutura análoga), 

ocasionou  injusta lesão ao patrimônio imaterial  de toda a coletividade,  razão 

pela qual deve promover a reparação a título de dano moral coletivo, que, além 

do  caráter  pedagógico,  deve  servir  para  promover  mais  investimentos  em 

projetos de cunho ambiental na região afetada.

Destaque-se que há muito tempo se afirma a reparabilidade do 

dano moral, que, sobretudo após a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, incisos 

V e X), ganhou guarida na jurisprudência pátria. Não se trata  exatamente de 

inovação, uma vez que o artigo 1° da Lei  nº 7.347/1985 consignou de modo 

inequívoco a possibilidade da responsabilização por danos morais inclusive nas 

ações civis públicas, in verbis:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo 

da  ação  popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos 

morais e patrimoniais causados:

l – ao meio-ambiente;

[…]”

Nessa esteira de raciocínio, com maior razão, encontra-se, no caso 

concreto, o dano moral coletivo, diante do menosprezo no tratamento para com 

um bem de uso comum do povo – o meio ambiente – e seus reflexos objetivos e 

subjetivos na sociedade.

Isso  porque  a  nova  feição  do  ordenamento  jurídico  brasileiro, 

consagrada  pela  Constituição  de  1988,  já  não  permite  que  se  deixem 

desprotegidos  os  direitos  difusos,  estes  considerados  sob  todos  os  aspectos 

<http://www.hojemais.com.br/app/ilha-solteira/noticia/geral/estudantes-convocam-passeata-contra-
fechamento-do-zoologico> Acesso em: 30.05.2018.

“Moradores  farão  passeata  contra  fechamento  do  zoológico” 
<http://www.ilhadenoticias.com/index.php/menu-cidade/5980-moradores-farao-passeata-contra-
fechamento-do-zoologico.html> Acesso em: 30.05.2018.
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possíveis,  inclusive  o  subjetivo.  E,  sob  este  novo  enfoque,  leva-se  em 

consideração, para o reconhecimento do dano moral coletivo, a ofensa a valores 

abraçados pela comunidade e expressos na sua maneira de viver e de ver o 

mundo.

Com propriedade, André de Carvalho Ramos ensina:

“Assim,  é  preciso  sempre  enfatizar  o  imenso  dano  moral 

coletivo  causado  pelas  agressões  aos  direitos 

transindividuais. Afeta-se a boa imagem da proteção legal a 

estes direitos e afeta-se a tranquilidade do cidadão, que se vê 

em verdadeira selva, onde a lei do mais forte impera. […]

Tal  intranquilidade  e  sentimento  de  desprezo  gerado  pelos 

danos coletivos, justamente por serem indivisíveis, acarretam 

lesão moral que também deve ser reparada coletivamente. 

Ou será que alguém duvida que o cidadão brasileiro, a cada 

notícia de lesão a seus direitos, não se vê desprestigiado e 

ofendido no seu sentimento de pertencer a uma comunidade 

séria,  onde as leis  são cumpridas? A expressão popular  ‘o 

Brasil  é  assim  mesmo’  deveria  sensibilizar  todos  os 

operadores do direito sobre a urgência na reparação do dano 

moral coletivo.”18

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no 

sentido de admitir a condenação do infrator ambiental pelo dano moral coletivo 

causado, senão vejamos:

“AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

CIVIL  PÚBLICA.  PROTEÇÃO  E  PRESERVAÇÃO  DO  MEIO 

AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. OFENSA AO ART. 

535,  II,  DO  CPC  NÃO  CONFIGURADA.  CUMULAÇÃO  DE 

OBRIGAÇÕES  DE  FAZER  COM  INDENIZAÇÃO  PECUNIÁRIA. 

ART.  3º  DA  LEI  7.347/1985.  POSSIBILIDADE.  DANOS 

18 A ação civil pública e o dano moral coletivo, in Direito do Consumidor, vol. 25, Ed. RT, p. 83.
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MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de 

origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais 

ao julgamento da lide.

2.  Segundo  a  jurisprudência  do  STJ,  a  logicidade 

hermenêutica  do  art.  3º  da  Lei  7.347/1985  permite  a 

cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não 

fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, 

a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano 

ambiental  pretérito, já consumado. Microssistema de tutela 

coletiva.

3.  O  dano  ao  meio  ambiente,  por  ser  bem público,  gera 

repercussão  geral,  impondo  conscientização  coletiva  à  sua 

reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4.  O  dano  moral  coletivo  ambiental  atinge  direitos  de 

personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a 

demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a 

indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.

5.  Recurso  especial  provido,  para  reconhecer,  em  tese,  a 

possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com as 

obrigações  de  fazer,  bem  como  a  condenação  em  danos 

morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal de 

origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e 

fixação do eventual quantum debeatur. (Resp. nº 1.269.494-

MG.  Segunda  Turma.  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon.  DJe.: 

01/10/2013).”

No campo do  dano moral,  a  teoria  da  responsabilidade  civil  se 

aplica mediante a imposição de indenizações que têm dupla função: punitiva 

para  o  infrator  e  compensatória  para  o  lesado,  seja  na  seara  das  ações 

individuais ou coletivas. Nestas, a doutrina e jurisprudência conferem também às 

indenizações um caráter preventivo pedagógico, na medida em que, embora do 

ato omissivo ou comissivo violador dos interesses metaindividuais socialmente 

relevantes não resulte efetivo prejuízo individualmente considerado, ainda assim 
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tem cabimento a indenização pelo simples fato da violação àqueles interesses ter 

potencializado  a  configuração  do  dano,  isto  é,  pune-se  preventiva  e 

pedagogicamente o infrator dos interesses metaindividuais pelo dano potencial a 

que deu causa.

Sobre  a  quantificação  pecuniária  do  dano  moral  coletivo,  insta 

acentuar o pensamento de Carlos Alberto Bittar  Filho,  profundo estudioso do 

tema:

“(…)  deve  traduzir-se  em  montante  que  represente 

advertência ao lesante e à sociedade de que se não aceita o 

comportamento  assumido,  ou  o  evento  lesivo  advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com 

o  vulto  dos  interesses  em conflito,  refletindo-se  de  modo 

expressivo  no  patrimônio  do  lesante,  a  fim  de  que  sinta, 

efetivamente,  a  resposta  da  ordem jurídica  aos efeitos  do 

resultado  lesivo  produzido.  Deve,  pois,  ser  quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades 

do patrimônio do lesante. Coaduna-se essa postura, ademais, 

com a própria índole da teoria em debate, possibilitando que 

se  realize  com  maior  ênfase,  a  sua  função  inibidora  de 

comportamentos. Com efeito, o peso do ônus financeiro é, 

em um mundo  em que  cintilam  interesses  econômicos,  a 

resposta  pecuniária  mais  adequada  a  lesionamentos  de 

ordem moral.”19

Portanto,  considerando  que  a  requerida: i) passou  a  ter 

responsabilidade  exclusiva  pelo  cumprimento  da  legislação  ambiental  e  das 

exigências contidas nas licenças de operação dos empreendimentos a partir do 

dia 1º de julho de 2016, data em que deveria ter assumido a manutenção e 

gestão do CCFS/Ilha Solteira;  ii) que seu capital social, totalmente subscrito e 

integralizado, é de R$ 6.649.017.474,00 (seis bilhões, seiscentos e  quarenta e 

19 Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 220-222.
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nove milhões, dezessete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais); e iii) que 

sua controladora,  a  empresa CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA. 

(CTG  Brasil),  filial  brasileira  da  gigante  chinesa  CHINA  THREE  GORGES 

CORPORATION,  a  maior  produtora  de  energia  hidrelétrica  do  mundo20, 

arrematou o Lote E (concessões das UHE’s Jupiá e Ilha Solteira) do  Leilão nº 

12/2015  com a proposta de um bônus de outorga de R$ 13.800.000.000,00 

(treze  bilhões  e  oitocentos  milhões  de  reais),  deverá  ser     a   RIO  PARANÁ 

condenada ao pagamento do valor   mínimo   de   R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de  reais)  a  título  de  indenização  por  danos  morais  coletivos,  a  ser 

revertido ao Fundo Nacional dos Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei 

nº 7.347/1985.

7. DAS TUTELAS PROVISÓRIAS

Segundo  o  Novo  Código  de  Processo  Civil  (NCPC),  a tutela 

provisória tem como fundamento a urgência ou a evidência (art. 297, caput).

A  tutela  provisória  de  urgência será  concedida  quando  houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco  ao  resultado  útil  do  processo  (art.  294,  caput). A  tutela  provisória  de 

evidência, por sua vez, será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, detre outras 

três hipóteses, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável (art. 311, inc. IV).

No presente caso, os elementos fáticos e jurídicos expostos nessa 

20 Conforme informações disponíveis no sítio eletrônico da empresa:
“Presente em mais de 40 países, a empresa é hoje a maior produtora de energia hidrelétrica do 
mundo, com capacidade total instalada (incluindo éolica e solar) de aproximadamente 124 GW, tanto 
em operação como em construção.
Em 2017, a CTG produziu 284,57 TWh de eletricidade, com receita operacional de 90 bilhões de RMB 
e lucro bruto de 42,04 bilhões de RMB.
A CTG iniciou sua história como a empresa responsável pela construção e operação da maior usina 
hidrelétrica do mundo:  a  Três Gargantas e de outras grandes usinas, no Rio Yangtze,  na China” 
(http://ctgbr.com.br/a-empresa/).
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peça exordial,  somados à importância  ímpar  do direito  fundamental  ao meio 

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  reclamam  a  concessão  de  tutela  de 

urgência em face do  IBAMA e de  tutela de evidência em desfavor da  RIO 

PARANÁ.

7.1. Da tutela de urgência em face do IBAMA

Conforme  previsto  no  artigo  300,  caput, do  NCPC,  a  tutela  de 

urgência  poderá  ser  concedida  quando houver  elementos  que  demonstrem a 

probabilidade  do  direito  (fumus  boni  iuris)  e  o  perigo  de  dano  ou  risco  ao 

resultado útil do processo (periculum in mora).

Marinoni,  Arenhart  e  Mitidiero tecem  importantes  comentários 

acerca desse dispositivo legal:

“1.  Tutela  de  Urgência. Consagrada  pela  doutrina,  a 

expressão  tutela  de  urgência  serve  no  novo  Código  como 

gênero  em  que  se  inserem  a  tutela  antecipada  (tutela 

satisfativa)  e  a  tutela  cautelar.  Teria  o  legislador  andado 

melhor se tivesse percebido que a antecipação é apenas uma 

técnica  processual  que  serve  para  viabilizar  a  prolação  de 

uma decisão provisória capaz de outorgar tutela satisfativa 

ou tutela cautelar fundada em cognição sumária.

2.  Atipicidade. Toda  e  qualquer  providência  capaz  de 

alcançar um resultado prático à parte pode ser antecipada. 

Vale dizer: o pedido de tutela de urgência – satisfativa ou 

cautelar  –  não  está  limitado  à  proteção  de  apenas 

determinadas situações substanciais. A atipicidade da tutela 

de  urgência,  como  da  tutela  jurisdicional  em  geral,  está 

ligada à necessidade de se oferecer uma cobertura o mais 

completa  possível  às  situações  substanciais  carentes  de 

proteção.

3.  Probabilidade  do  Direito. No  direito  anterior  a 
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antecipação  da  tutela  estava  condicionada  à  existência  de 

“prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da 

“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram 

alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, 

contudo,  abandoná-las,  dando  preferência  ao  conceito  de 

probabilidade  do  direito.  Com  isso,  o  legislador  procurou 

autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em 

cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou 

então  fundado  em  quadros  probatórios  incompletos  (vale 

dizer,  sem  que  tenham  sido  colhidas  todas  as  provas 

disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade  que  autoriza  o  emprego  da  técnica 

antecipatória  para  a  tutela  dos  direitos  é  a  probabilidade 

lógica  –  que  é  aquela  que  surge  da  confrontação  das 

alegações  e  das  provas  com os elementos  disponíveis  nos 

autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O 

juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória.

4.  Perigo  na  Demora. A  fim  de  caracterizar  a  urgência 

capaz  de  justificar  a  concessão  de  tutela  provisória,  o 

legislador  falou  em  “perigo  de  dano”  (provavelmente 

querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado 

útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela 

cautelar). Andou mal nas duas tentativas. Em primeiro lugar, 

porque o direito não merece tutela tão somente diante do 

dano. O próprio Código admite a existência de uma tutela 

apenas contra o ilícito ao ter disciplinado o direito à tutela 

inibitória e o direito à tutela de remoção do ilícito (art. 497, 

parágrafo único, CPC).  Daí  que falar apenas em perigo de 

dano  é  recair  na  proibição  de  retrocesso  na  proteção  do 

direito  fundamental  à  tutela  adequada,  já  que  o  Código 

Buzaid, depois das Reformas, utilizava-se de uma expressão 

capaz  de  dar  vazão  à  tutela  contra  o  ilícito  (“receio  de 

ineficácia do provimento final”). Em segundo lugar, porque a 
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tutela cautelar não tem por finalidade proteger o processo, 

tendo por finalidade tutelar o direito material diante de um 

dano irreparável ou de difícil reparação. O legislador tinha à 

disposição,  porém,  um  conceito  mais  apropriado,  porque 

suficientemente  versátil,  para  caracterizar  a  urgência:  o 

conceito de perigo na demora (periculum in mora). A tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível 

esperar, sob pena de o ilícito ocorrer,  continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser 

reparado  ou  reparável  no  futuro.  Assim,  é  preciso  ler  as 

expressões  perigo  de  dano  e  risco  ao  resultado  útil  do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há 

urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.”21

Como  fundamento  legal  especial  para  a  concessão  de  medida 

liminar em ação civil pública (com natureza satisfativa ou cautelar), tem-se a 

previsão do artigo 12, caput, da Lei nº 7.347/1985, in verbis:

“Art.  12.  Poderá o juiz conceder  mandado liminar,  com ou 

sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”

Compondo este microssistema, há, ainda, o artigo 84, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor (aplicável à ação civil  pública, por força do 

disposto no art. 21 da Lei nº 7.347/85), que estabelece os seguintes requisitos:

“Art.  84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer  ou não fazer,  o juiz concederá a tutela 

específica  da  obrigação  ou  determinará  providências  que 

assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do 

adimplemento. 

[…]

21 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.  Código de processo 
civil  comentado.  4ª ed.  São Paulo:  Thomson Reuters Brasil,  2018,  comentários ao artigo 300, 
ePUB.
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§ 3.º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao 

juiz  conceder  a  tutela  liminarmente  ou  após  justificação 

prévia, citado o réu.”

Sobre  a  interpretação  e  integração  desses  dispositivos  legais  a 

doutrina especializada aduz o que segue:

“Enquanto provimento de urgência, a decisão liminar não é 

baseada  em  cognição  exauriente.  Permite-se  que  seja 

proferida com fundamento na verossimilhança das alegações, 

e não na certeza. Ou seja, é suficiente que as alegações de 

fato sejam verossímeis,  já que exigir  que o juiz  chegue à 

certeza é incompatível  com a própria  situação material  de 

perigo.  É  nesse  sentido  que  a  “tutela  de  urgência  será 

concedida  quando  houver  elementos  que  evidenciem  a 

probabilidade  do  direito”  (art.  300,  caput,  do  CPC). 

Igualmente,  é  significando  a  probabilidade  do  direito  – 

verossimilhança – que se deve interpretar o § 3.º do art. 84 

do CDC, o qual dispõe que, “sendo relevante o fundamento 

da demanda“, pode ocorrer a antecipação de tutela.”22

Assim,  os  requisitos  para  a  concessão  de  liminar,  na  ação  civil 

pública, são a urgência, ou, nos termos da lei, o justificado receio de ineficácia 

do provimento final (requisito que se convencionou chamar periculum in mora), 

e a relevância do fundamento da demanda (ou fumus boni juris).

O  fumus boni juris restou demonstrado uma vez que o  IBAMA 

pretende  substituir  condicionantes  específicas  das  Licenças  de  Operação  nº 

1251/2014 (UHE Jupiá) e nº  1300/2015 (UHE Ilha Solteira)  sem:  i) realizar 

estudos  científicos  exaustivos  que  demonstrem,  de  maneira  indubitável,  que 

resultariam  em  benefícios  ambientais  para  a  fauna  silvestre  das  áreas  de 

22 MOREIRA, Egon Bockmann; BAGATIN, Andreia Cristina; ARENHART, Sérgio Cruz;  FERRARO, 
Marcella Pereira.  Comentários à lei de ação civil pública. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tibunais, 2016, comentários ao artigo 12, ePUB.
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influência das UHEs de Jupiá e Ilha Solteira, bem como na área de educação 

ambiental,  superiores  aos  obtidos  e  documentados,  por  décadas,  com  a 

manutenção  do  CCFS  de  Ilha  Solteira;  ii)  observar  o  art.  19  da  Resolução 

CONAMA nº 237/1997; e iii) refutar as considerações por ele mesmo produzidas 

nos Pareceres 02001.002788/2014-18 COHID/IBAMA e 02001.002222/2015-77 

COHID/IBAMA.

Lado outro, o  periculum in mora consiste no fato de que o meio 

ambiente não pode aguardar até o trânsito em julgado da sentença – que, como 

é cediço, pode durar anos a fio até que eventuais recursos sejam julgados – para 

a determinação da ilegalidade da medida de substituição da condicionante de 

manutenção do CCFS/Ilha Solteira pela implantação do Corredor Ecológico dos 

Rios Sucuriú e Taquari, sob pena de causação de danos irreversíveis à fauna 

silvestre da região impactada pelos empreendimentos.

7.2. Da tutela de evidência em desfavor da RIO PARANÁ

O artigo 311 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da 

tutela de evidência:

“Art.  311.  A  tutela  da  evidência  será  concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, quando:

I  –  ficar  caracterizado o  abuso do  direito  de  defesa  ou  o 

manifesto propósito protelatório da parte;

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que 

será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa;

IV  –  a  petição  inicial  for  instruída  com prova  documental 
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suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo  único.  Nas  hipóteses dos  incisos  II  e  III,  o  juiz 

poderá decidir liminarmente.”

O último dos incisos citados se adéqua à hipótese ora versada.

A presente petição inicial encontra-se acompanhada de substancial 

prova documental que revela a flagrante ilegalidade da  RIO PARANÁ em não 

assumir  a  gestão e  manutenção  do CCFS/Ilha  Solteira  como consectário  das 

Licenças de Operação nº 1251/2014 e nº 1300/2015.

Novamente nos valeremos do magistério  abalizado de  Marinoni, 

Arenhart e Mitidiero:

“1. Tutela da evidência. O legislador procurou caracterizar 

a evidência do direito postulado em juízo capaz de justificar a 

prestação de “tutela provisória” a partir das quatro situações 

arroladas no art. 311, CPC. O denominador comum capaz de 

amalgamá-las  é  a  noção de  defesa inconsistente.  A  tutela 

pode ser antecipada porque a defesa articulada pelo réu é 

inconsistente ou provavelmente o será. A tutela da evidência 

é  fundada  em  cognição  sumária  e  sua  decisão  não  é 

suscetível de coisa julgada.

[…]

5.  Prova contrária. A hipótese  do  inciso IV  do  art.  311, 

CPC, é a hipótese clássica em que o tempo para produção da 

prova deve ser suportado pelo réu – e não pelo autor que já 

se  desincumbiu  de  seu  ônus  probatório  documentalmente. 

Embora não tenha sido previsto textualmente pelo art. 311, 

CPC,  também é possível  antecipação da tutela fundada na 

evidência quando o autor alega e prova o fato constitutivo de 

seu direito e o réu opõe defesa indireta sem oferecer prova 

documental,  protestando  pela  produção  de  prova  oral  ou 
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prova pericial.”23

A inovação legal veio em boa hora, uma vez que distribui o ônus 

do tempo do processo entre as partes, fazendo com que o litigante que não 

tenha razão suporte o fardo da duração do processo. Neste sentido é a lição de 

Fredie  Didier  Jr.,  ao  dissertar  sobre  o  instituto  criado  pelo  Novo  Código  de 

Processo Civil:

“Seu  objetivo  é  distribuir  o  ônus  que  advém  do  tempo 

necessário para transcurso de um processo e a concessão de 

tutela definitiva. Isso é feito mediante a concessão de uma 

tutela imediata e provisória para a parte que revela o elevado 

grau  de  reprovabilidade  de  suas  alegações  (devidamente 

provadas),  em  detrimento  da  parte  adversa  e  a 

improbabilidade de êxito em sua resistência – mesmo após 

instrução processual”24

No caso  em questão,  a  relevância  do  fundamento  da  demanda 

(fumus boni juris) encontra-se demonstrada por meio desta petição inicial, bem 

como  pelo  conjunto  probatório  constante  no  Inquérito  Civil  nº 

1.34.041.000040/2017-98, sobretudo: i) as Licenças de Operação nº 1251/2014 

(docs.  03  e  12) e  nº  1300/2015  (docs.  05  e  13);  ii) os  Pareceres 

02001.002788/2014-18  COHID/IBAMA  (doc.  02) e  02001.002222/2015-77 

COHID/IBAMA  (doc. 04); e  iii) o Parecer nº 00185/2016/CONEP/PFE-IBAMA-

SEDE/PGE/AGU (doc. 20).

Por fim, o requerimento da tutela de evidência em face da  RIO 

PARANÁ não significa que a sua omissão na assunção da gestão e manutenção 

do CCFS/Ilha Solteira não seja apta a gerar “perigo de dano” ao meio ambiente, 

pelo  contrário,  vez  que  esse  dano  foi  descrito  exaustivamente  nos  tópicos 

anteriores  desse  arrazoado.  O  fato  é  que  essa  espécie  de  tutela  provisória 

23 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.  Código de processo 
civil  comentado.  4ª  ed.  São Paulo:  Thomson Reuters  Brasil,  2018,  comentários ao artigo 311, 
ePUB.

24 Curso de Direito Processual Civil, vol. 2. 10 ed. Salvador: JusPodivm, 2015, pag. 618
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dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil  do 

processo  diante  da  robustez  da  prova  documental  do  direito  pleiteado, 

exatamente o que se verifica no presente caso.

8. DOS PEDIDOS

Diante do exposto,  e do que se acha devidamente comprovado 

pela  documentação  anexa  (docs.  01  a  49),  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

FEDERAL requer:

a) o recebimento  da  presente  petição  inicial,  instruída  com os 

documentos anexos.

b) em  sede  de  cognição  sumária,  o  deferimento  das 

providências jurisdicionais abaixo elencadas:

b.1) em face da RIO PARANÁ ENERGIA S.A. (RIO PARANÁ), a 

concessão de tutela de evidência antecipatória determinativa de obrigação de 

fazer,  consistente  na  assunção  da  gestão  e  manutenção  do  Centro  de 

Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira (CCFS/Ilha Solteira), imposta 

como condicionante específica das Licenças de Operação nº 1251/2014 (UHE 

Jupiá)  e  nº  1300/2015  (UHE  Ilha  Solteira),  com  o  restabelecimento das 

atividades de: i) conservação ex situ da fauna silvestre; ii) centro de referência 

e pesquisa científica no manejo da fauna;  iii) Centro de Triagem de Animais 

Silvestres  (CETAS);  e  iv) Programa  de  Educação  Ambiental  (zoológico);  no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias;

b.2) em face da RIO PARANÁ, a cominação de multa diária de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento no artigo 497, combinado 

com  o  artigo  139,  inc.  IV,  ambos  do  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº 

13.105/2015), para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer acima 

imposta; e
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b.3) em  face  do  INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO 

AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS  NATURAIS  RENOVÁVEIS  (IBAMA),  a 

concessão  liminar,  inaudita  altera  pars,  de  tutela  de  urgência  antecipatória 

determinativa de obrigação de não fazer, consistente em se abster de substituir 

as  condicionantes  específicas  das  Licenças  de  Operação  nº  1251/2014  (UHE 

Jupiá)  e  nº  1300/2015  (UHE  Ilha  Solteira)  relativas  à  manutenção  e  pleno 

funcionamento do Centro de Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira 

(CCFS/Ilha Solteira) pela execução do denominado  “Subprograma de Apoio à 

Implantação do Corredor Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari”;

c) a citação dos requeridos para,  se desejarem, contestarem a 

presente ação,  no prazo legal,  sob pena de caracterização da revelia  e seus 

efeitos legais, bem como comparecerem à audiência prevista no artigo 334 do 

NCPC.

d) 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  legalidades  das  condutas  questionadas  pelo  MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, bem como a não ocorrências dos danos morais coletivos 

apontados nesta exordial;

e) em  sede  de  cognição  exauriente,  a  procedências  das 

pretensões deduzidas em juízo para:

e.1) condenar  a RIO  PARANÁ em obrigação  de fazer, 

consistente na assunção da gestão e manutenção do Centro de Conservação de 

Fauna  Silvestre  de  Ilha  Solteira  (CCFS/Ilha  Solteira),  imposta  como 

condicionante específica das Licenças de Operação nº 1251/2014 (UHE Jupiá) e 

nº 1300/2015 (UHE Ilha Solteira), com o restabelecimento das atividades: de i) 

conservação  ex  situ da  fauna  silvestre;  ii) centro  de  referência  e  pesquisa 

científica  no  manejo  da  fauna;  iii) Centro  de  Triagem de  Animais  Silvestres 

(CETAS); e iv) Programa de Educação Ambiental (zoológico); com a cominação 
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de  multa  diária  de  R$  100.000,00  (cem mil  reais) para  a  hipótese  de 

descumprimento da obrigação;

e.2) condenar  a RIO  PARANÁ  ao  pagamento  do  valor 

mínimo de  R$  10.000.000,00  (dez milhões  de  reais)  a  título  de 

indenização por danos morais coletivos, resultante de sua omissão ilegal e 

voluntária de gerir e manter o  CCFS/Ilha Solteira,  quantia  a ser revertida ao 

Fundo  Nacional  dos  Direitos  Difusos,  nos  termos  do  artigo  13  da  Lei  nº 

7.347/1985;

 e.3)  condenar  o  IBAMA em  obrigação  de  não  fazer, 

consistente em se abster de substituir as condicionantes específicas das Licenças 

de Operação nº 1251/2014 (UHE Jupiá) e nº 1300/2015 (UHE Ilha Solteira) 

relativas à manutenção e pleno funcionamento do Centro de Conservação de 

Fauna Silvestre de Ilha Solteira pela execução do denominado  “Subprograma de 

Apoio  à Implantação do Corredor  Ecológico dos Rios Sucuriú e Taquari”;  ou, 

subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, que o término das 

atividades  desempenhadas no  CCFS/Ilha  Solteira seja  condicionado  ao 

implemento  de  outro  programa  que  resulte em  benefícios  ambientais, 

demonstrados por estudos científicos exaustivos,  para a fauna silvestre das 

áreas de influência das Usinas Hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL protesta provar o alegado 

por todos os meios de prova admitidos, especialmente documental, testemunhal 

e pericial.

Registra-se, por oportuno, que no intuito de não causar tumulto 

processual, foram digitalizados somente os documentos acostados ao Inquérito 

Civil  nº  1.34.041.000040/2017-98 reputados  imprescindíveis  à  tutela  do 

direito metaindividual ao meio ambiente ecologicamente equilibrado perseguido 

nessa ação civil pública. O aludido procedimento de tutela coletiva se encontra 

na  Procuradoria  da  República  no  Município  de  Andradina,  onde  poderá  ser 

consultado pelos requeridos, bem como por outros atores públicos ou privados 
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que desejarem se habilitar como amicus curiae.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Andradina, 11 de junho de 2018.

<assinado eletronicamente>
Thales Fernando Lima

PROCURADOR DA REPÚBLICA

Rua Santa Terezinha, 1942, Piscina -77-
Andradina – SP – CEP: 16901-440
Fone: (18) 3721-7840 – prsp-prm_andradina@mpf.mp.br
C:\Users\Usuario_admin\Documents\Teletrabalho MPF\ACP Rio Paraná e Ibama.ODT


