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ELIANE CARMANIM LIMA, brasileira, solteira, psicóloga (CRP 07/04567),  
Bairro Rio Branco, Porto Alegre – RS;  
HEVERTON LUIZ LACERDA, brasileiro, solteiro, jornalista, Porto Alegre-RS; 
LIANA UTINGUASSU BRASIL PEREIRA - Guarani, Brasileira,  
Rio de Janeiro-RJ; 
CARLOS HENRIQUE FIALHO DE BRITO, brasileiro, divorciado, reflorestador,  
São Leopoldo, RS 
 96760-000- cidade de Tapes- RS;  
MONIKA NAUMANN, brasileira, solteira, 31, Centro, CEP 95670-000, Gramado 
- RS. 
LIDIA MARIA ACCIOLY D’AMICO MARTINS, brasileira, casada, aposentada, 
Tapes - RS; 
MARIA ELZA LOPES NUNES, brasileira, solteira, Do lar, 1015, Bairro Arroio 
Teixeira, Tapes - RS; 
JOSÉ CARLOS LOPES NUNES, , 1034, Bairro Arroio Teixeira, Tapes - RS; 
MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES, brasileira, solteira, psicóloga, , Porto 
Alegre-RS; 
CARLOS ALBERTO LANÇA, brasileiro, solteiro, representante comercial, , Porto 
Alegre-RS 
VITÓRIA LANÇA,  brasileira, solteira, estudante, Cecília, Porto Alegre-RS; 
LECI DIAS COSTA, brasileira, casada, Do Lar, , Tapes - RS; 
CARLOS CORREA MARTINS, brasileiro, casado, Assessor parlamentar inativo, 
domiciliado na Rua Victor Hugo Porto, 930, Bairro Santo Antônio, Tapes - RS; 
MARIA LOREÇI LOPES NUNES, brasileira, solteira,Doméstica, Bairro Arroio 
Teixeira, Tapes - RS; 
JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA LOPES, Teixeira, Tapes - RS; 
NINOMAR QUADROS GROSS, brasileiro, casado, comerciário, RG Bairro 
Centro, Tapes - RS; 
ROSÂNGELA RITA GROSS,brasileira, casada, comerciária, , Bairro Centro, 
Tapes - RS; 
PAULA DA SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, Arquiteta e Urbanista, Barcelos, 
1192, Ap. 302, Bairro Tristeza, Porto Alegre-RS; 
LUCAS DORNELES MAGNUS, Brasileiro,solteiro, estudante, Andradas, nº.932, 
Bairro CENTRO HISTÓRICO, CEP 90020006,  PORTO ALEGRE- RS;  



JOAQUIM ANTÔNIO BERNARDES CARNEIRO MONTEIRO, Brasileiro, solteiro, 
professor, , Porto Alegre, RS. 
GIOVANE CLEBEL PEREIRA, brasileiro, casado, Empresário, RG nº Ap. 302, 
Bairro Tristeza, Porto Alegre-RS; 
FÁTIMA ROSALI SILVEIRA ALFONSIN, brasileira, casada, Arquiteta e Urbanista, 
Guaíba 204, Balneário Rebelo, Tapes - RS; 
RENATA DA SILVA PEREIRA, brasileira, casada,professora, Ap. 302, Bairro 
Tristeza, Porto Alegre-RS; 
ODILA CARMANIM LIMA, brasileira, viúva, professora aposentada, Porto 
Alegre – RS; 
CLAUDIA REGINA KRAUTHEIN GOMES, brasileira, solteira, professora, , Porto 
Alegre – RS; 
GELCIRA TELES FERNANDES, brasileira, divorciada, jornalista Porto Alegre, RS;                
HELENA MOREIRA DUTRA, Brasileira, solteira,Jornalista, Porto Alegre/ RS;      
ESTER MARIA DA ROSA SANTURION, Brasileiro(a), divorciada, professora, 
90110-000, Porto Alegre/RS. 
Ana Luiza Gomes Costa, brasileira, divorciada, professora, , Porto Alegre-RS; 
GEORGIA MARY PREOTESCO, brasileira, casada, terapeuta, São Bernardo do 
Campo-SP. 
 
 
               

 vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, por sua procuradora 

abaixo assinada que recebe intimações na Av. Vitor Hugo Porto, 970, na 

cidade de Tapes/RS (docs. Anexos), nos termos do art. 5º, LXXIII, da 

Constituição Federal e Art. 4º, I da Lei 4.717/65 propor a presente 

  

  

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR, contra 

  

 

União Federal, pessoa jurídica de direito público interno, bem como do 

Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- 

IBAMA, pelos fatos e fundamentos que seguem: 

  

1. PRELIMINARMENT DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: 

 



            Os Autores com respaldo no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e na Lei n. 

4.717/65, têm plena legitimidade ao ajuizamento da presente AÇÃO POPULAR. 

          Qualquer cidadão pode ser autor de ação popular, utilizando-se desta prerrogativa 

para defender direitos difusos e para controlar e fiscalizar a gestão da coisa pública em prol de 

toda a coletividade. 

             

2. DO CABIMENTO DA VIA ELEITA: 

 

           É próprio do cidadão o direito de pleitear por meio de AÇÃO POPULAR a anulação (de 

maneira preventiva ou repressiva) de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Desta forma, a ação 

popular reveste-se como um instrumento de democracia direta e participação política, 

buscando-se, por meio dela a proteção da res pública. 

  

3. DOS FATOS: 

 

Os Autores propõem esta ação, já que se sentem no dever de atuar em solidariedade a 

outros brasileiros, neste caso, minorias francamente excluídas, e em defesa da natureza e da 

fauna ameaçada de extinção. São cidadãos brasileiros e evocam os princípios fundamentais de 

nossa Constituição, a DIGNIDADE e a SOLIDARIEDADE, e solicitam a imediata paralisação das 

obras da Usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará.  

Mediante esta AÇÃO POPULAR visa-se também a intervenção do Ministério Público 

para atuar a favor desta ação e investigar as irregularidades socioambientais e jurídicas que 

são aqui apontadas.  

  

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

  

Com o fim de embasar a presente Ação Popular, evoca-se, por primeiro, os direitos e 

deveres a partir da Constituição Federal: 

Art. 5º, LXXIII – “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 



moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 

autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

  

Justifica-se abaixo o porquê desta AÇÃO POPULAR CONTRA A OBRA DE BELO MONTE, 

promovida pelo Governo Federal com a autorização do IBAMA. 

              Mediante a referida obra, será inundada uma área equivalente ao município de 

Porto Alegre, causando a seca de cerca de 100 km do Rio Xingu, rio da bacia amazônica, ainda 

virgem (sem barramentos) e vital à biodiversidade da região, e que já sofre a ameaça de 

forte desmatamento e migração (são 100 mil pessoas em busca de empregos temporários). 

Isto provocaria a construção de outras barragens para manter a regularidade da 

disponibilidade hídrica do rio Xingu, durante o ano inteiro. 

Mais de 30 mil pessoas, em parte os indígenas do Xingu, serão obrigadas a deixarem 

suas terras, perdendo seus estoques de peixes nativos de corredeiras, riqueza esta 

equivalente ao número de espécies de peixes de toda a Europa. Ocorrerá emissão de CH4 

(metano) e CO2, que são os principais gases do efeito estufa, causando a liberação de um 

valor maior do que uma termelétrica movida a combustível fóssil, por, pelo menos, 42 anos! 

(Philip Fearnside, 2010).  

            Tudo isto para produzir energia, neste caso uma energia considerada “não limpa” por 

especialistas em ecologia, já que ENERGIA HIDRELÉTRICA NÃO É ENERGIA LIMPA, porque 

destrói florestas e outros ecossistemas, mata rios, ocupa e destrói territórios de populações 

tradicionais, de comunidades inteiras, produz grandes quantidades de gases de efeito estufa e 

propaga espécies invasoras, como no caso do mexilhão-dourado. Isto sem falar na devastação 

e extinção de algumas espécies de animais e vegetais, que acabariam deixando de existir e, no 

caso dos animais, contribuindo com seu sofrimento, morte e extermínio. A bacia do Xingu, 

onde o governo quer construir a usina de Belo Monte, é a moradia de 28 etnias indígenas, 440 

espécies de aves, 259 de mamíferos e 387 de peixes. A obra vai deslocar pelo menos 20 mil 

pessoas de suas casas e outras 100 mil poderão migrar para uma região conhecida pelos 

conflitos de terra.  

Levantamentos mapearam 819 peixes em 540 bacias hidrográficas no país. Somente 

na bacia do Rio Amazonas, há 184 espécies raras. Destas espécies, há algumas que são raras 

e somente encontradas naquela região. Segundo levantamento feito por um grupo de seis 

pesquisadores do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, da UFRJ e da ONG 

Conservação Internacional - CI-Brasil a construção da usina de Belo Monte no Pará ameaça a 

existência de nove espécies de peixes raros. Segundo estes mesmos estudos, esta bacia 

hidrográfica é uma área-chave para a conservação dos ecossistemas aquáticos brasileiros. 

           Não se acrescenta mais sobre estas questões, porque que já foram enviadas outras 

ações civis, encaminhadas pelo próprio Ministério Público e de outras organizações da 



sociedade civil e não é aqui o foco central desta ação. Mas se fosse feito um detalhamento da 

fauna ameaçada, chegaríamos à conclusão de que a obra de Belo Monte é uma grave ameaça 

a muitas espécies de animais. Também já foram encaminhados laudos e relatórios detalhados 

de especialistas ambientais  e da área jurídica relacionada à temática ambiental e essa ação 

não tem a mesma pretensão, mas nem por isto é menos legítima. A iniciativa aqui veiculada 

parte do direito instaurado pela Constituição, que nos faculta o direito de agir em defesa de 

um interesse maior como é o caso da Amazônia, do meio ambiente, dos povos ameaçados, 

neste caso, envolvendo os povos indígenas, as populações ribeirinhas e a fauna totalmente 

indefesa, caso esta construção prossiga. 

Parte-se do princípio de que é papel das autoridades protegerem e não poluírem ou 

acarretarem problemas ambientais ou sociais, mesmo para garantir energia elétrica ou 

“desenvolvimento”. Também parte-se do princípio de que caberia às autoridades observarem 

e respeitarem as leis e suas devidas competências. Ademais, caberia às autoridades, sejam do 

poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário, garantir a justiça, o equilíbrio e 

a preservação ambiental, o respeito aos direitos humanos e o bem-estar de todos. Não 

parece que o governo esteja investindo em alternativas menos impactantes, tanto ambiental 

quanto socialmente, neste caso no que tange aos impactos sociais dos povos atingidos. 

Tratando-se de matéria ambiental e também do direito dos índios, isto passa ao âmbito 

jurídico e neste caso, denunciam-se inúmeros fatos antijurídicos aqui denunciados. 

Tais argumentos baseiam-se principalmente na Constituição. A seguir, os itens a serem 

observados e destacados: 

  

a) DO DIREITO E DAS ILEGALIDADES E LESIVIDADE DOS ATOS: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

  

 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 

conservar o patrimônio público; (...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 



 

A obra de Belo Monte é contrária ao texto da Constituição apresentado acima porque 

o órgão responsável, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, deixa de proteger e 

preservar, para AGREDIR ao permitir a licença para se construir uma hidroelétrica no Xingu. 

Não se nega que é necessária a geração de energia e outros recursos, mas Belo Monte não 

pode ser a única possibilidade de garanti-los. Vejamos: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação;  

 

E mais ainda: 

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. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. (...) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização  

pública para a preservação do meio ambiente; 



VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.    

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. (...) 

  

             O que estimula os Autores a ousarem promover tal Ação Popular é perceber a 

violência que ela implica para com os povos da floresta, em especial os índios, e para com a 

fauna que acabará perecendo, acarretando mesmo a extinção de espécies inteiras. Os  povos 

locais perderão sua referência e, em alguns casos, sua identidade enquanto grupo humano ou 

étnico quando forem deslocados. Trata-se aqui não somente de crimes contra a fauna e flora, 

COMO TAMBÉM VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DOS POVOS QUE SERÃO DE LÁ 

RETIRADOS, sem que se invistam em alternativas econômica e ambientalmente mais viáveis e, 

neste caso, socialmente aceitáveis no que concerne ao respeito dos direitos humanos destes 

povos. Neste caso pode mesmo atestar uma das autoras desta Ação como socióloga e 

psicóloga ao dizer que mudar a arquitetura cultural de algumas tribos indígenas é  genocídio, 

pois as culturas se fazem a partir de certas estruturas sociais que serão desmontadas com esta 

transferência. 

 

b) DOS ÍNDIOS 

De novo evoca-se a nossa Constituição Federal: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. 



§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias 

a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes. 

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 

com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-

lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 

sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 

referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha 

em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 

Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que 

cesse o risco. 

§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação 

de boa fé. 

§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

             

Primeiramente, é plausível discutir as questões indígenas e aqui cabem algumas 

perguntas: 

Se houve de fato audiências públicas suficientes em que realmente as comunidades 

indígenas tenham participado, conforme prega o artigo 231 da Constituição Federal, (§ 3º - O 

aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 



lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do 

Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 

nos resultados da lavra, na forma da lei.), pergunta-se: 

-Como podem as comunidades tradicionais da Amazônia terem sido ouvidas a ponto 

de saberem exatamente o que estava acontecendo?  

-Como essas audiências e todos os pontos a serem discutidos puderam chegar a todas 

as comunidades interessadas, já que há na região grupos completamente apartados de outros 

lugares e organizações? 

-Como podem investir em construir uma usina hidrelétrica nas terras indígenas, se há 

todo um capítulo da Constituição Federal que diz que estas terras são usufruto dos índios?  

Por ocasião da aprovação no Congresso Nacional o tema foi debatido superficialmente 

exclusivamente pelos parlamentares sem o apoio de peritos ou especialistas de qualquer área 

sobre o assunto, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Os parlamentares apenas 

opinaram, sem buscarem conhecimento quanto aos aspectos ambientais, antropológicos, 

sociais, e mesmo técnicos sobre o assunto. O processo de votação nas duas casas foi muito 

breve (em menos de duas semanas estava aprovado e sancionado) e pouco debatido e  no 

Senado a votação deu-se em poucas horas. Até a ocasião da votação no Congresso os únicos 

estudos existentes versavam sobre as necessidades energéticas, sem que se cogitasse em 

alternativas. O que se sabe é que o assunto foi debatido muito rápida e superficialmente pelo 

Congresso Nacional SEM que fossem ouvidas as comunidades interessadas e poucas há que 

participaram de audiências, mesmo DEPOIS de aprovado o decreto, porque antes não foram 

ouvidas. É, pois, fato que NÃO HOUVE AUDIÊNCIAS DAS “COMUNIDADES AFETADAS” ANTES 

DA VOTAÇÃO que passou por cima desta exigência constitucional. Mesmo os parlamentares 

que aprovaram o projeto desconheciam os impactos sociais e ambientais resultantes de obra 

e como pode ser acompanhado no histórico da votação do Congresso no Anexo (1), também 

foi ignorado ou era desconhecida a exigência apontada no art. 231 da Constituição quanto  às 

terras indígenas. A votação baseou-se a partir do art. 49 conforme relatos da votação ( Anexo 

1) que trata da competência do Congresso. 

Também é importante levar-se em conta o que aponta o art. 23, caput, VI da 

Constituição Federal  quando acena a possibilidade do uso destas terras caso seja do interesse 

RELEVANTE da União.  No entanto, a Constituição aponta:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 

conservar o patrimônio público; (...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 



VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

 

Parece-nos que Belo Monte é mais um interesse de governo do que da União (ou do 

Estado) como debatemos a seguir.  A partir disto,  pergunta-se: 

-Por que o Congresso Nacional e o poder executivo ignoraram as audiências de 

especialistas principalmente nas questões ambientais e sociais ( e de toda comunidade 

científica) que insistiam que Belo Monte acarretaria uma série de problemas socioambientais?  

- Por que o IBAMA, o governo federal e mesmo o Congresso também ignoraram as 

inúmeras Ações Civis Públicas do Ministério Público, da prefeitura de Altamira e de outras 

organizações que devidamente embasados juridicamente têm pedido a paralisação desta obra 

? 

E mais ainda, porque a obra segue atendendo uma  certo cronograma mesmo antes de 

sua aprovação, mostrando o caráter impositivo do governo sobre as demais instâncias do 

Estado Democrático ? Parece que o governo, o IBAMA e mesmo a Eletronorte estão 

determinados a ir até o fim a despeito de todas as exigências legais que se impõem a esta 

construção. 

Parece que esta é uma decisão do governo federal a despeito de todas as medidas e 

ações legitimadas de um Estado Democrático (e participativo) de Direito como é o Brasil, 

tomada à revelia das comunidades interessadas! Assim, percebe-se que esta atitude não 

respeitou a legislação referida e, portanto, é ilegal e mesmo inconstitucional no que diz 

respeito aos índios.  Reforça-se que  são públicos os diversos relatórios de especialistas que 

se colocam contrários a esta construção: (SBPC- Sociedade Brasileira para o Progresso da 

ciência, Academia Brasileira de Ciências – ABC,Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais –ANPOCS,Associação Brasileira de Agroecologia – 

ABA,Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP,Associação Brasileira de 

Lingüística – ABRALIN,Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB, Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – ANPEPP,Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR, Sociedade Botânica do Brasil – 

SBB,Sociedade Brasileira de Economia Ecológica – EcoEco, Sociedade Brasileira de Economia 

Política – SEP, Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica – SBEB,Sociedade Brasileira de 

Etnobiologia e Etnoecologia – SBEE, Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS,  Associação para 

os Povos Ameaçados –APA e muitas outras). Estão listadas apenas algumas organizações 

legitimadas em suas práticas e por seu notório saber sobre o assunto. Houve posterior à 

aprovação deste projeto no Congresso audiências com vários especialistas em diversas áreas 

relacionadas a este empreendimento e igualmente estes especialistas foram ignorados. 

Por isto repita-se o artigo 23 da Constituição Federal:  



Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 

conservar o patrimônio público; (...) 

  

Ressalta-se neste sentido para  que atentem aos grifos que apontam para a segurança 

jurídica e a democracia.  

-Será que vamos permitir no Brasil que se cause tamanho impacto socioambiental e 

ainda por cima, desrespeitar as instituições que nos garantem este Estado Democrático de 

Direito?  

Não se nega a necessidade de investimentos que garantam energia e qualidade de vida 

A TODOS, desde que haja a participação e transparência do Estado neste processo, mas o que 

se questiona é a insistência do Governo Brasileiro de investir nesta hidrelétrica mesmo diante 

de tantos pedidos emanados de direito e legitimidade que pedem o contrário. Também não 

houve em momento algum qualquer tipo de estudo de geração de energia de outras fontes 

menos impactantes tanto ambientalmente como socialmente. O art. 231 inviabiliza o uso das 

terra indígenas e a aponta o relevante interesse da União. Questionamos que este interesse 

seja relevante de fato para a União, até porque não foram feitos estudos, ou propostas, ou 

licitações que apontassem outras alternativas.  Também o projeto de uma hidrelétrica na 

região é bastante antigo e não se questionou nestes 30 anos desde a proposta inicial a 

viabilização de outras formas de atender a necessidade de fornecimento de energia elétrica. 

Não se pode ignorar que desde as primeiras idéias deste projeto há décadas atrás houve 

avanço grande tecnológico e científico o suficiente para se investir em alternativas energéticas 

menos impactantes de menor custo econômico. Mesmo assim este governo e mesmo os 

parlamentares que sumariamente discutiram e aprovaram esta obra não cogitaram a 

possibilidade de outras alternativas. Ressalta-se ainda que alguns poucos parlamentares que 

discutiram este projeto tinham formação em engenharia, mas eram de uma geração 

condicionada a conceber hidroelétricas como a única matriz energética capaz de produzir 

energia, mesmo que isto significasse graves impactos sociais e ambientais. É importante 

refletir, mesmo que isto não nos pareça diretamente ligada às questões jurídicas aqui 

apresentadas estes condicionamentos sociais que ainda permitem que muitos vejam com 

reserva a necessidade de investir-se em alternativas. O direito é o reflexo destas concepções e 

se hoje nossa legislação já nos garante proibir violações ambientais e sociais é porque a 

sociedade avança na direção destes paradigmas que nos fazem ver da necessidade do 

respeito à população indígena e mesmo a necessidade de preservar e proteger a natureza. O 

Congresso Nacional e o Governo Brasileiro ao insistirem nesta Licença Ambiental e nesta obra 

estão desrespeitando leis positivadas em nosso ordenamento jurídico; leis construídas no 

avanço ético de nossa sociedade. Nossos constituintes em 1988 acharam por bem que 



devíamos  respeitar os índios e sua cultura, bem como preservar e proteger a natureza. 

Aceitar esta obra seria  também aceitar um retrocesso jurídico.  Por isto pergunta-se: 

-Porque o Brasil vai investir tantos recursos (dinheiro público) em uma fonte de 

energia de tamanho impacto socioambiental e mesmo geradora de violações de direitos 

humanos, se há outras alternativas energéticas? (E que sequer dará um retorno energético a 

altura do dinheiro público investido, conforme apontam alguns estudos e relatórios.) 

Outra questão a ser levada em conta e de extrema relevância: 

Uma hidrelétrica, desde o início das obras, põe em curso uma ação que não pode ser 

reparada, assim todos os efeitos não poderão ser neutralizados. As espécies de animais e 

indivíduos de diversas espécies não poderão ser recuperadas, se forem extintos. O mesmo 

dizer da flora devastada e mais ainda das paisagens naturais, como o curso dos rios e demais 

elementos da natureza. As tribos ainda preservadas em sua cultura e todos os elementos de 

identidade cultural não poderão ser recriadas e a mera tentativa de recomposição destas 

culturas poderá implicar violência contra grupos e indivíduos desestruturados depois desta 

“mudança”. Em resumo, esta construção terá efeitos IRREVERSÍVEIS E IRREPARÁVEIS! 

Cabe ao IBAMA, e neste caso, também ao Poder Judiciário solicitar e mesmo exigir 

outro(s) investimento(s) e estudo(s) de produção de energia menos danosas do que a obra de 

Belo Monte. Também é importante que o Poder Judiciário garanta a imparcialidade nesta 

Licença Ambiental, pois como pode um organismo do governo opinar sem isenção sobre uma 

determinação do próprio governo? Não seria este o papel de outra instância do poder, como 

o Poder Judiciário, para garantir a democracia? A autorização da construção a partir do 

Decreto 788/2005 foi realizada de forma apressada sem maiores debates no Congresso 

Nacional. Este decreto não garantiu o respeito ao art.231 da Constituição que impõe a 

necessidade de serem ouvidas as comunidades interessadas. E mesmo este decreto impunha 

a necessidade de estudos para  a viabilização da obra. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 788, DE 2005 

Autoriza o Poder Executivo a implantar o 
Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, 
localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do 
Pará, a ser desenvolvido após estudos de viabilidade 
pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. 

O Congresso Nacional decreta: 

   Art. 1º É autorizado o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico 
Belo Monte no trecho do Rio Xingu, denominado “Volta Grande do Xingu”, localizado no 
Estado do Pará, a ser desenvolvido após estudos de viabilidade técnica, econômica, 
ambiental e outros que julgar necessários. 
   Art. 2º Os estudos referidos no art. 1º deste Decreto Legislativo deverão abranger, 

dentre outros, os seguintes: 



I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA; 

II - Relatório de Impacto Ambiental - Rima; 

III - Avaliação Ambiental Integrada - AAI da bacia do Rio Xingu; e 

IV - estudo de natureza antropológica, atinente às comunidades indígenas localizadas 
na área sob influência do empreendimento, devendo, nos termos do § 3º do art. 231 
da Constituição Federal, ser ouvidas as comunidades afetadas. 

Parágrafo único. Os estudos referidos no caput deste artigo, com a participação do 
Estado do Pará, em que se localiza a hidroelétrica, deverão ser elaborados na forma da 
legislação aplicável à matéria. 

   Art. 3º Os estudos citados no art. 1º deste Decreto Legislativo serão determinantes 
para viabilizar o empreendimento e, sendo aprovados pelos órgãos competentes, 
permitem que o Poder Executivo adote as medidas previstas na legislação objetivando 
a implantação do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte. 
   Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de julho de 2005 

 

 

Apesar disto a obra começou antes mesmo destes estudos e a Licença que ora é 

contestada ignorou todos os pareceres de especialistas, tanto que é alvo de várias ações na 

justiça que visam paralisar esta obra (até o momento é de nosso conhecimento quinze  ações 

na justiça pedindo a paralisação da obra e/ou apontado irregularidades 

ambientais,jurídicas,violações de direitos humanos dentre outras envolvendo o Ministério 

Público e Tribunal de Contas e outras de organizações da sociedade civil que pedem a 

paralisação da obra ou questionando a liberação da Licença que permitiu esta construção). 

-Como podem liberar tal Licença se várias organizações, incluindo o Ministério Público 

e outras organizações da sociedade civil, com legitimidade e autoridade para tal, dizem que a 

obra não preenche as devidas condições para ser autorizada ou que essa construção implica 

graves violações ambientais e de direitos humanos?  

Os especialistas ambientais e em questões energéticas são unânimes a respeito: a 

usina de Belo Monte significa um gasto imenso do dinheiro público e não faz jus ao 

montante de energia produzida. Isto se não levássemos em conta o impacto socioambiental e 

o desrespeito às instituições jurídicas e democráticas, fato este que por si só não permitiria 

uma obra com tal repercussão. Além disto, é questionável o consórcio de empresas que 

detêm a responsabilidade da obra. Ao invés de espalhar a riqueza e o desenvolvimento para 

várias regiões, produzindo a mesma quantidade de energia com outras fontes de energia 

limpas, estaríamos devastando a Amazônia, os povos do local serão expulsos o que, neste 

caso, significa desrespeito à Constituição Federal no que tange aos ÍNDIOS e muitas espécies 

de animais seriam dizimadas. Ao fazer isto daríamos esta riqueza a poucas empresas; uma 



delas com suspeita de violações de direitos humanos e trabalhistas (e que já detém o controle 

de outras obras igualmente questionáveis). Há que se pesar também que algumas empresas 

estão saindo do consórcio inicial cabendo a poucas o monopólio desta obra! Algumas destas 

informações têm fonte na própria Agência Brasil apresentados no Anexo (2). 

E é importante apontar uma grave arbitrariedade nesta construção, pois é a própria 

empresa responsável pela construções,  a Eletronorte,  a qual se beneficia com os lucros 

advindos deste projeto bilionário, que determina o valor das terras da população que é 

obrigada a sair.Também é ela a responsável pela saída (expulsão) destas pessoas de suas 

terras e de suas casas. Muitas  destas pessoas vivem da terra e não estão acostumadas com 

outras atividades e com os valores irrisórios que recebem estão destinadas a miséria e a 

marginalização, pois são expropriadas de seus bens e dignidade e não lhes cabe negociar. 

Como pode esta empresa ser investida de tal autoridade e coordenar o “processo” de retirada 

das pessoas da região ao mesmo tempo que determina o valor a ser dado pelas terras dos 

habitantes obrigados a sair ? Além desta arbitrariedade há evidências de abusos que são 

documentados em Anexo (2) conforme a própria Agência Brasil. 

 

c) DOS CRIMES AMBIENTAIS: 

É preciso também abordar a legislação que trata de crimes ambientais, porque aprovar 

a construção de Belo Monte não somente é inconstitucional, como postula o artigo 231 da 

Constituição Federal, como também é crime no que diz respeito à fauna. 

  

LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da 

outras providencias. 

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 

Seção I 

Dos Crimes contra a Fauna 

        Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 

        Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

        § 1º Incorre nas mesmas penas: 

        I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo 

com a obtida; 

        II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 



        III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou 

depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou 

em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de 

criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente.    (...) 

        § 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou 

parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou 

águas jurisdicionais brasileiras.  (...) 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

        § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 

alternativos. 

 

E aqui cabe um comentário. Há alternativas de menor impacto e, segundo 

especialistas, de menor gasto com o mesmo ou maior retorno energético e neste caso, 

estamos falando de um crime. 

 

        § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

        Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o 

perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, 

baías ou águas jurisdicionais brasileiras: 

  

Aqui mais uma vez é preciso lembrar a legislação que já aparece em nossa Constituição 

no que diz respeito à crueldade com os animais, o que é ilícito no Brasil desde 1934. É óbvio 

que haverá morte e sofrimento de animais ao perderem seu habitat natural, e serão vítimas 

de sofrimento causado pela espécie humana que deveria proteger (as demais espécies) e 

especialmente o IBAMA, que hoje libera esta licença. (Licença esta que segundo especialistas - 

ambientais e jurídicos - não preencheram os quesitos necessários para o fim a que se destina). 

Mesmo que alguns animais possam ser deslocados para outros locais ainda assim muitos não 

poderão ser  resgatados .Além disso, alguns destes animais que não poderão ser salvos estão 

em extinção. (E pergunta-se também se será a Eletronorte a responsável por esta operação de 

resgate e transporte de animais como tem sido com a avaliação e expulsão da população).   

Há no local espécies de animais e vegetais que só existem na região! Se levarmos em 

conta a biodiversidade, mais uma vez estaremos falando de atos ilícitos, porque cabe às 



autoridades preservar essa diversidade e o patrimônio genético que acabará por desaparecer, 

caso a obra avance nas regiões onde há espécies que somente são encontradas no local. 

Enquanto há países, como o Equador e Bolívia, que já entendem a natureza e os demais 

animais como sujeitos de direito, o Brasil está escolhendo agredir animais, causando-lhes 

sofrimento e dizimando espécies, enquanto poderia investir em outras fontes de energia! 

Muitas espécies, aqui no Brasil, serão sacrificadas com um gasto de dinheiro público imenso 

para um retorno energético não justificado, pois jamais estará a altura de um sacrifício 

socioambiental desta envergadura! E se observarmos nossa legislação constitucional e a 

infralegal, observaremos que isto é ilegal: na realidade trata-se de um crime! 

Isto sem falar nos tratados internacionais de direitos humanos acordados pelo Brasil 

cujo chamado pela OEA foi ignorado pelo Governo Brasileiro numa postura mais uma vez 

contrária ao respeito às instituições de justiça e democracia. Na realidade o Brasil está sendo 

acusado de genocídio e conforme o (ISA, Instituto Socioambiental): 

 De acordo com a Convenção OIT nº 169 as terras indígenas devem ser 

concebidas como a integralidade do meio ambiente das áreas ocupadas ou usadas 

pelos povos indígenas abarcando, portanto, aspectos de natureza coletiva e de direitos 

econômicos, sociais e culturais além dos direitos civis. Os Artigos 15 e 14 da Convenção 

enfatizam o direito de consulta e participação dos povos indígenas no uso, gestão 

(inclusive controle de acesso) e conservação de seus territórios. Além disso, prevê o 

direito a indenização por danos e proteção contra despejos e remoções de suas terras 

tradicionais. (ISA, Instituto Socioambiental) 

A Convenção OIT nº 169 também reconhece que os povos indígenas têm uma 

relação especial com a terra, base de sua sobrevivência cultural e econômica. De 

acordo com a Convenção OIT nº. 169, no caso de povos indígenas, o direito de 

propriedade deve ser compatível com a compreensão de um direito à terra, composto 

de preocupações da ordem econômica, social e cultural. No Brasil o Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL) nº 34/93, que sancionou o texto da Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) - agência da Organização das Nações Unidas (ONU) - 

sobre os povos indígenas e tribais em países independentes, foi aprovado no dia 19 de 

junho de 2002. Assim, estabelece no Brasil as diretrizes do primeiro documento 

internacional a tratar de temas fundamentais em relação às populações tradicionais. 

Entre os direitos reconhecidos na Convenção n.169 destacam-se o direito dos povos 

indígenas à terra e aos recursos naturais, à não-discriminação e a viverem e se 

desenvolverem de maneira diferenciada, segundo seus costumes. 

A partir destas normas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos determina a 

paralisação imediata do processo de licenciamento e construção de Belo Monte, respaldada 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), na Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas, na 



Convenção sobre Biodiversidade (CBD). Isto é tão grave que foi interposta uma ação criminal 

na OEA contra o Brasil por genocídio!  

Os autores na sua ousada iniciativa, cidadãos brasileiros, promovem esta ação não 

enquanto especialistas em direito ou ecologia, e pedem não somente para atentarem na 

legislação ofendida como também nos efeitos nocivos e IRREVERSÍVEIS desta obra. Lembra-

se, ainda, que em matéria ambiental, é preciso respeitar certos princípios que deveriam guiar 

a licença para esta obra. É preciso levar em conta o princípio de preservação e o princípio de 

precaução, que deveriam nortear a permissão desta obra de efeitos conhecidamente nefastos 

à flora e a fauna, que deveriam ser não somente preservadas como protegidas. Também 

poderíamos falar do princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório 

de políticas de desenvolvimento que dá conta da obrigação de se considerar a variável 

ambiental em qualquer ação ou decisão pública ou privada que possa garantir algum impacto 

negativo sobre o meio. Este mesmo princípio leva em conta a necessidade de investir-se em 

obras que garantam menos impactos ou mesmo que causem impacto positivo. 

Como se vê esse é definitivamente o caso da obra de Belo Monte, já que não partiu de 

alternativas energéticas menos impactantes. Também quando se avalia o art. 23, caput, VI da 

Constituição Federal aponta-se o princípio do controle do poluidor pelo Poder Público, que 

estabelece a solidariedade de todos os entes do Poder Público para a proteção do meio 

ambiente e o combate a todas as formas de poluição. E é partindo-se deste princípio que se 

pede aos representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público que intercedam, 

conforme solicitado neste instrumento, para que façam parar esta construção na medida 

exata da prevenção, da precaução e dos muitos danos que esta obra implica! 

Pede-se, também, para ser levado em conta à pluralidade dos autores desta Ação 

Popular. Aqui são representadas pessoas de vários segmentos da sociedade, de várias 

profissões, de várias localidades e etnias, solidariamente unidos pelos bens que aqui pedem 

para defender. Esta Ação é apenas uma amostra de um grupo muito maior de brasileiros 

movidos pelo interesse de defender a natureza, os animais, os direitos destes grupos que são 

prejudicadas com esta obra e as instituições democráticas ameaçadas. Poderíamos alegar que 

os impactos ambientais causados por esta construção atingirão a todos nós, seja pela emissão 

de gás carbônico e metano decorrentes da inundação, o que também afetará o clima que já 

tem apresentado mudanças de conseqüências nefastas nos últimos anos. No entanto os 

Autores desta Ação buscam aqui não só o bem comum, mas o respeito às minorias que 

sofrerão o maior impacto, principalmente na figura dos indígenas, e também apontam o 

respeito a natureza e às demais espécies como um valor também a ser perseguido por todos. 

 

 

5. DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 



 

Esse pedido baseia-se na legislação Constitucional apresentada anteriormente e 

também na legislação ambiental relacionada, pedindo-se ao Ministério Público que 

utilizando de suas prerrogativas legais, providencie as provas e documentos necessários 

para que sejam comprovados os atos lesivos aqui apontados. Sabemos que existe farta 

documentação apontando irregularidades jurídicas, ambientais e sociais e o Ministério Público 

tem o poder e a legitimidade que lhe permite acesso a tais evidências, assim como lhe é viável 

providenciar outras evidências que forem necessárias para esclarecer e comprovar tais fatos. 

Cabe-lhe investigar e pesquisar todos os meandros e questões que apontem irregularidades e 

atos lesivos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural neste caso na figura dos indígenas, e às 

instituições democráticas ameaçadas. Pede-se que não se atenham à legislação aqui 

abordada, mas que se utilize de toda a legislação relacionada aos bens que se quer preservar 

com esta ação: o meio ambiente, a fauna, o bem-estar dos povos atingidos, os índios e as 

instituições democráticas desrespeitadas com a aprovação da licença que permite a 

construção da Usina de Belo Monte. Evoca-se também o princípio da solidariedade 

intergeracional de que fala o art. 225 da Constituição Federal, que cuida do legado ambiental 

a ser deixado às futuras gerações. Também repetimos que esta decisão do Congresso 

Nacional não cuidou das exigências constitucionais quanto ao uso de terras  indígenas. 

ADEMAIS, É FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEFENDER 

JUDICIALMENTE OS DIREITOS E INTERESSES DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS, CONFORME 

DISPÕE O TEXTO CONSTITUCIONAL, VEJAMOS: 

  

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

  

 Da mesma forma repetimos que a cultura indígena e suas tradições também são 

Patrimônio Cultural a ser preservado, e pede-se que isto seja igualmente levado em conta. 

Leia-se: 

           LEI 4.717/1965 

 Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 

Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista , 

de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, 

de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para 

cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 



cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 

pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e 

direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS ASSISTENTES 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 

referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, 

por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 

mesmo.   (...) 

§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da 

prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, 

sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos 

seus autores. 

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do 

autor da ação popular. 

  

É importante frisar o que já é sabido por todos: o fato de o Brasil ter muitas 

possibilidades energéticas limpas, com menor custo e menor impacto socioambiental, como a 

eólica e a solar, e muitas outras possibilidades neste vasto território ensolarado. É preciso 

levar em conta que uma vez construída, esta obra terá um impacto IRREVERSÍVEL e 

IRREPARÁVEL e jamais o homem poderá, recuperar o que a natureza levou milhões de anos 

para construir. Jamais poderemos repor a natureza violada nem as espécies atingidas e 

mesmo extintas e o mesmo dizer das culturas dos indígenas que há muitas gerações 

construíram seus saberes, suas línguas, suas religiões e suas tradições culturais! Insiste-se que 

façam valer os termos de nossa legislação e não autorizem a construção da Usina de Belo 

Monte!  

  

5. DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 

 

A matéria aqui versada, conquanto não seja abundante, comparativamente a outras, 

não é estranha ao Pretório pátrio, tanto que, mercê do processo n 326-37.2011.4.01.3903 a 

entidade ACEPOAT – ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES E EXPORTADORES DE PEIXES 

ORNAMENTAIS DE ALTAMIRA, ao relatar alguns dos fatos aqui versados obteve do Juízo, 

liminar em 27 de setembro de 2011 sustando a obra. Também é preciso ressaltar que a 



presente peça acrescenta aos argumentos trazidos à colação pelo processo suso mencionado 

a circunstância da extinção de espécies de peixes. Na ocasião, assim se pronunciou o 

Magistrado:  

Note-se que a construção de uma usina hidrelétrica consiste em um 

empreendimento de grande porte, com sérios impactos ambientais, não apenas sobre 

o meio ambiente natural, mas também sobre o social, afetando, além das 

populações próximas, que residem no seu entorno, a sociedade com um todo. 

In casu, o impacto ambiental em discussão será sofrido principalmente pelas 

famílias de pescadores coletores de peixes ornamentais do Rio Xingu, ora 

representados pela Associação dos Criadores e Exportadores de Peixes Ornamentais de 

Altamira. (...) 

No caso em apreço, verifica-se a existência de ameaça de prejuízo irreparável 

contra a parte autora, constituindo a medida cautelar ora pretendida verdadeira 

tutela de urgência que visa a proteger o próprio direito material da parte, e não 

apenas o interesse processual. 

Ademais, a suspensão temporária das obras restritas à localidade de atuação 

dos pescadores requerentes, a meu ver, ocasionará um prejuízo bem menor aos 

requeridos do que aquele que a parte autora teria de suportar caso a medida 

pleiteada não fosse concedida. 

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais autorizadores, defiro 

parcialmente a liminar requerida, e determino a imediata suspensão das obras 

relativas à construção da UHE Belo Monte tão somente no Rio Xingu, local onde são 

desenvolvidas as atividades de pesca de peixes ornamentais pelos associados da 

parte autora, impedindo a realização de qualquer obra no leito do rio, tais como 

implantação de porto, explosões, implantação de barragens, escavação de canais, 

enfim, qualquer obra que venha a interferir no curso natural do Rio Xingu com 

conseqüente alteração na fauna ictiológica. 

 

Também acrescentamos aqui uma nota especial do Supremo Tribunal de Justiça do dia 
09/08/2009 acerca de Ação Popular : “Ação popular: STJ prestigia instrumento de controle 
social de agentes públicos”. Nesta nota-se o Supremo pronunciou-se  : 

(...)“A ação materializa direito político fundamental, caracterizado como 
instrumento de garantia da oportunidade de qualquer cidadão fiscalizar atos 
praticados pelos governantes, de modo a poder impugnar qualquer medida tomada 
que cause danos à sociedade como um todo. Em seus julgamentos, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) prestigia esse relevante instrumento de exercício da 
cidadania.(...) 



 É o caso, por exemplo, do Conflito de Competência 47950, do qual se extraiu 
uma das frases de abertura deste texto. Na ação original, de 1992, o autor pretendia 
anular suposto ato ilegal do Senado Federal que teria efetivado servidores sem 
concurso público. Coube ao STJ decidir se a ação poderia ser proposta no domicílio do 
autor – no Rio de Janeiro – ou se deveria ser julgada em Brasília, onde se teria 
consumado o ato danoso.  
Mesmo essas decisões incidentais podem se mostrar de grande relevância. Para a 
ministra Denise Arruda, relatora do conflito citado, “o direito constitucional à 
propositura da ação popular, como exercício da cidadania, não pode sofrer 
restrições, ou seja, devem ser proporcionadas as condições necessárias ao exercício 
desse direito, não se podendo admitir a criação de entraves que venham a inibir a 
atuação do cidadão na proteção de interesses que dizem respeito a toda a 
coletividade”. Por isso, não seria razoável determinar como competente o foro de 
Brasília, o que dificultaria a atuação do autor em caso de diligências.  
 
A proteção ao cidadão autor da ação popular é um dos destaques dos 
posicionamentos do STJ. Em recurso julgado em 2004 (REsp 72065), o Tribunal 
entendeu ser incabível a reconvenção – ação incidental do réu contra o autor, 
motivada pela ação original e apresentada no mesmo processo e ao mesmo juiz – em 
ação popular. O caso tratava de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul (TCE-RS) que demandavam danos morais em razão de ação popular tida 
por eles como temerária, por apontar ilegalidades inexistentes com base apenas em 
notas jornalísticas.  Na ocasião, o ministro Castro Meira afirmou em seu voto: “Não se 
pode desconhecer que a formação autoritária que nos foi legada levou a nossa gente a 
alhear-se dos negócios públicos, a abster-se de qualquer participação, até mesmo nas 
reuniões de seu interesse direto, como as assembléias de condomínios e associações. 
Dentro dessa ótica, não se deve permitir que incidentes outros, como o pedido 
reconvencional, venha a representar um desestímulo à participação do autor popular.”  
 
Outra garantia de cidadania em ação popular está na inexistência de adiantamento de 
custas, honorários periciais e outras despesas pelo autor, nem sua condenação, exceto 
em caso de comprovada má-fé, em honorários advocatícios, custas e despesas 
processuais (REsp 858498).  

(...)A ação popular não pode ser negada nem mesmo se o autor deixar de juntar 
na petição inicial documentos essenciais ao esclarecimento dos fatos. A lei prevê que, 
se solicitados e negados pelo órgão detentor da informação, o autor pode, já em seu 
pedido, fazer referência aos documentos requeridos. E o juiz pode solicitar à entidade 
não só essas informações mencionadas como outras que considere, de ofício, 
necessárias para apreciar a causa. O entendimento foi expresso pelo Tribunal no voto 
do ministro Francisco Falcão ao julgar ação popular contra o município de São Paulo, o 
então prefeito Paulo Maluf e seu secretário de Finanças, Celso Pitta, que teriam 
lançado como gastos com educação despesas referentes, entre outras atividades, à 
guarda metropolitana (REsp 439180).  

Na decisão o relator afirmou que a ação popular, em tese, “defende o 
patrimônio público, o erário, a moralidade administrativa e o meio ambiente, onde o 
autor está representando a sociedade como um todo, no intuito de salvaguardar o 



interesse público”. Por isso, completa, “está o juiz autorizado a requisitar provas às 
entidades públicas, mesmo que de ofício”. 

Defesa da sociedade 

Essa prerrogativa do autor da ação popular é respaldada pela jurisprudência do 
STJ. Tanto que o reexame necessário – a remessa obrigatória à instância superior de 
decisão contrária ao Poder Público – ocorre nesse tipo de processo em caso de 
improcedência ou carência da ação. O Tribunal entende que o dispositivo incide 
mesmo em decisão de improcedência apenas parcial da ação, “pois, em verdade, os 
objetivos desta ação, diferenciando-a de outras, assoalham que não serve à defesa 
ou proteção de interesse próprio, mas, isto sim, ao patrimônio público. Tanto que 
está alçada no seio de previsão constitucional (artigo 5º, LXXIII, CF). (...) 

Nos casos de abandono ou desistência do autor original, o juiz tem a obrigação 
de, antes de julgar extinto o processo, fazer publicar por 30 dias edital para que 
qualquer cidadão ou o MP manifestem, em até 90 dias, interesse em dar seguimento à 
causa. Conforme explica o ministro Castro Meira (REsp 554532), “esse aparente 
privilégio decorre da especial natureza da ação popular, meio processual de 
dignidade constitucional, instrumento de participação da cidadania, posto à 
disposição de todos para a defesa do interesse coletivo.”  
 
A intimação do MP para essas situações deve ser, inclusive, pessoal (REsp 638011). E 
o procedimento – edital e citação – deve ocorrer mesmo quando o MP, como fiscal da 
lei, tenha manifestado parecer pela extinção do processo (...) 

 
Não se pode confundir, no entanto, o direito da sociedade, da coletividade com o de 
particulares, mesmo que um grupo deles. É o que explica o ministro Luiz Fux (REsp 
801080), citando Hely Lopes Meirelles: “A ação popular ‘é instrumento de defesa dos 
interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros, por isso que, 
através da mesma não se amparam direitos individuais próprios, mas antes interesses 
da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor; é o povo, 
titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove em nome da 
coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe 
outorga’.”  

 

Também é relevante outra nota especial do Supremo Tribunal de Justiça do dia 
09/08/2009 : “Ação protege sociedade em diversos casos de irregularidades”:  

 

“(..)em trecho que resume o espírito da ampliação do alcance da ação popular: 

“O princípio da moralidade administrativa não deve acolher posicionamentos 

doutrinários que limitem a sua extensão. Assim, imoral é o ato administrativo que não 

respeita o conjunto de solenidades indispensáveis para a sua exteriorização; quando 

foge da oportunidade ou da conveniência de natureza pública; quando abusa no seu 



proceder e fere direitos subjetivos públicos ou privados; quando a ação é maliciosa, 

imprudente, mesmo que somente no futuro uma dessas feições se torne visível. A razão 

de tão larga expressividade do princípio da moralidade no texto da Carta Magna é 

reflexo do constrangimento vivido pela sociedade brasileira em ser testemunha de 

desmandos administrativos praticados no trato da coisa pública, sem que se 

apresentasse, no ordenamento jurídico, qualquer perspectiva de controle eficaz e de 

determinação de responsabilidade.”   

E completa: “O bem administrar se constitui numa atuação conjuntural que 

produza, eficazmente, condições para que o fim a que se destina o Estado seja 

atingido. Por isso, torna-se claro que bem comum e moralidade administrativa são 

ideais que jamais podem ser objetivados de modo total em um simples regramento de 

direito positivo. Eles se caracterizam e se tornam visivelmente presentes através das 

ações concretas do agente público quando se apresentam totalmente desprovidas de 

qualquer desvio ou abuso de poder. A violação do princípio da moralidade 

administrativa implica tornar inválido e censurável o ato praticado com apoio na 

norma, mesmo que não exista qualquer dispositivo normativo expresso dizendo a 

respeito.”   

 

6. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR: 

 

           A Lei n. 4.717/65 permite a suspensão liminar do ato lesivo atacado a fim de prevenir a 

ocorrência do dano irreparável. Ademais, a lei processual civil prevê a concessão de 

antecipação de tutela em forma de liminar sempre que se encontrem presentes a 

verossimilhança e o perigo de dano, como ocorre na presente ação, pois uma vez realizados 

os atos degradantes aqui combatidos, os efeitos para o meio ambiente e para a população 

envolvida são devastadores e irreversíveis.  

Diante da possibilidade de se efetivarem os danos irreversíveis como acima apontado, 

nos termos dos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil, pede-se que DE FORMA 

LIMINAR SEJAM ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA COMO FORMA DE IMPEDIR OS RÉUS 

DE INICIAR AS OBRAS DE BELO MONTE E, EM RELAÇÃO ÀQUELAS QUE JÁ SE INICIARAM QUE 

SEJAM IMEDIATAMENTE INTERROMPIDAS. 

Ademais, requer-se e que o Governo seja obrigado a realizar todos os estudos 

necessários (impacto ambiental, social, econômico e outros ) no tempo que for necessário 

para que se possa investir em outras fontes de energia que não tragam as mesmas 

conseqüências nefastas (ambientais e sociais) como aconteceria se fosse construída esta 

usina. 



           Ressalta-se a possibilidade da liminar visando a não continuidade do ato impugnado, 

baseada na própria Lei n. 4.717/65: 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, 

processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada 

Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou 

ao Município. (...) 

§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoas 

ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver; quando interessar 

simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente o juiz das causas do 

Estado, se houver. 

§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, que 

forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos 

fundamentos. 

§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado. 

  

 Vê-se que o que se pede é que sejam realizados estudos exaustivos a cerca de 

investimentos energéticos de baixo ou menor impacto socioambiental. Além disto, pede-se 

que a Licença Ambiental seja anulada pelo seu caráter lesivo ao meio ambiente  e também 

seja considerada a legislação que garante aos índios o usufruto das terras em que habitam. 

Pede-se ainda que todas as pessoas que já foram retiradas do local possam retornar, caso 

ainda existam condições para tal, e que todos que já foram removidos sejam indenizados pelo 

Governo Federal de forma a reparar os danos materiais da mudança, bem como lhes seja 

garantido reparação também de danos morais por todos os transtornos que o deslocamento e 

mudanças acarretaram e quais quer outros abusos cometidos para com estas pessoas.  

 Presente, também, na espécie, por todo o aqui discorrido, e de forma inelutável, o 

requisito do fumus boni eles. Tanto no concernente ao ponto de vista constitucional e legal, 

inclusive no que respeita à intervenção nos próprios indígenas sem a motivação e requisitos 

legais; a configuração de crime, verdadeiramente, contra a fauna, restando evidenciada a 

responsabilidade dos entes públicos, na forma objetiva, pelo zelo e cumprimento dessas 

normas. Ademais, vislumbrando-se a matéria sob o prisma adverso, verifica-se que a 

interrupção liminar – na forma da tutela antecipada aqui postulada –não trará à União, em 

última análise, qualquer irreversibilidade. Ao rever uma eventual paralisação quiçá estimule 

o Governo a buscar alternativas energéticas menos impactantes, em inequívoco benefício 

sócio-ambiental, se não tecnológico.  



   

7. DOS PEDIDOS: 

 

Pede-se a partir dos elementos anteriormente apontados: 

a) que seja deferido pedido liminar, dados a urgência e o caráter dos danos ao bem-

estar das pessoas envolvidas, e por se tratar de matéria ambiental, antes mesmo do 

julgamento de tais atos irregulares aqui apontados, baseando-se também nos princípios de 

preservação e de precaução ambientais bem como da irreversibilidade dos danos desta 

construção; 

b) que sejam citados os Réus, para que, querendo, contestem o presente feito, sob 

pena de revelia; 

c) que seja intimado o ilustre representante do Ministério Público, nos termos do 
artigo 6.°, §4.° da Lei 4.717/65, para acompanhar todos os atos e termos da presente ação; 

  
d) que seja julgada procedente a presente Ação Popular e o processo de construção 

da Usina de Belo Monte seja imediatamente interrompido, baseado em toda a legislação 

apontada anteriormente e nos princípios que norteiam o direito ambiental (especialmente os 

princípios de precaução e preservação) o que garante a imediata paralisação da obra; 

e) que as pessoas que já foram removidas possam retornar ao local de origem, e que 

seja autorizado o retorno;  

f) que seja determinada por Vossa Excelência a instauração de rito próprio, junto ao 

Ministério Público Federal, para apuração e ressarcimento dos prejuízos materiais e morais 

causados às pessoas removidas do local; 

g) que Vossa Excelência determine a anulação da Licença Ambiental aprovada pelo 

IBAMA conforme toda a legislação apontada, tanto quanto aos danos ambientais quanto ao 

uso indevido de terras indígenas; 

h) que seja determinado por Vossa Excelência ao governo brasileiro através de seus 

órgãos competentes um estudo sobre a geração de energia de forma menos impactante tanto 

em termos ambientais quanto sociais e demais exigências legais.  

i) que este estudo seja apresentado a Vossa Excelência, no prazo mínimo necessário, 

fixado por Vossa Excelência para que se obrigue o governo federal de garantir a geração de 

energia elétrica de menor impacto socioambiental e de menor custo, e que neste quesito seja 

rigorosamente respeitada nossa legislação ambiental; 

j) que sejam, ao final, julgados procedentes todos os pedidos formulados; 



k) a condenação dos responsáveis e beneficiários ao pagamento dos danos causados e 

honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência; 

l) que o processo de paralisação e ressarcimento seja acompanhado pelo Ministério 

Público e autoridades competentes para tal, seja no que tange ao ressarcimento dos danos e 

perdas causados às vítimas desta construção e que seja aplicada multa diária de valor 

relevante no caso de descumprimento àqueles que desobedecerem tais determinações. 

m) por fim e para provar o alegado, requer a produção de todos os meios de prova em 

Direito admitidas, principalmente a documental, pericial, testemunhal  e o depoimento 

pessoal dos representantes legais dos Réus, sob pena de confissão. 

 

 

Dá-se à causa VALOR INESTIMÁVEL  

Nestes Termos. 

Pedem Deferimento 

 

Porto Alegre, de 2011.  

  

___________________________ 

Jussara Maria de Oliveira Stockinger 

OAB/RS 8.654 


