
   
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL GANDUR GIOVANELLI 

 

 

 

 

 

 

DISCURSOS DE DESENVOLVIMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: A 

PARTICIPAÇÃO INDÍGENA NA AUTORIZAÇÃO PARLAMENTAR PARA O 

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO BELO MONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



   
 

RAFAEL GANDUR GIOVANELLI 

 

 

 

 

DISCURSOS DE DESENVOLVIMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: A 

PARTICIPAÇÃO INDÍGENA NA AUTORIZAÇÃO PARLAMENTAR PARA O 

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO BELO MONTE 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós Graduação em Direito e Desenvolvimento da 

Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo, como requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Direito e Desenvolvimento. 

Campo de conhecimento: Direito e Desenvolvimento. 

Subárea: Instituições do Estado Democrático de 

Direito e Desenvolvimento Político e Social. 

Orientador: Prof. Dr. José Garcez Ghirardi 

Co-orientadora: Profa. Dra. Maíra Rocha Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gandur Giovanelli, Rafael. 
DISCURSOS DE DESENVOLVIMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: A PARTICIPAÇÃO 
INDÍGENA NA AUTORIZAÇÃO PARLAMENTAR PARA O APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO BELO 
MONTE Rafael Gandur Giovanelli. - 2015.  
217 f. 

 
     Orientadores: José Garcez Ghirardi e Maíra Rocha Machado 
     Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas. 
 
     1. Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 2. Índios – Atividades Políticas. 3. Brasil. 
[Constituição (1988)]. 4. Brasil. Supremo Tribunal Federal. I. Ghirardi, José Garcez. 
II. Machado, Maíra Rocha, 1975- . III.  Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas. VI. Título. 
 
 

CDU 347.235(=87) 
 



   
 

RAFAEL GANDUR GIOVANELLI 

 

 

DISCURSOS DE DESENVOLVIMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: A 

PARTICIPAÇÃO INDÍGENA NA AUTORIZAÇÃO PARLAMENTAR PARA O 

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO BELO MONTE 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós Graduação em Direito e Desenvolvimento da 

Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo, como requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Direito e Desenvolvimento. 

Campo de conhecimento: Direito e Desenvolvimento. 

Subárea: Instituições do Estado Democrático de 

Direito e Desenvolvimento Político e Social. 

Orientador: Prof. Dr. José Garcez Ghirardi 

Co-orientadora: Profa. Dra. Maíra Rocha Machado 

 

DATA DE APROVAÇÃO: __/__/__ 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. José Garcez Ghirardi (Orientador) 

FGV DIREITO SP 

______________________________________ 

Prof. Dra. Maíra Rocha Machado  

(Co-Orientadora) 

FGV DIREITO SP 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Oscar Vilhena Vieira 

FGV DIREITO SP 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Verdum 

UFSC 

 

 

São Paulo 

2015 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Leonardo 



   
 

Agradecimentos 

 

 Dizer que esta é a minha Dissertação de mestrado é apenas uma meia verdade, afinal, não 

fossem as muitas e preciosas contribuições de professores, colegas, amigos e familiares, jamais 

nasceriam as ideias e palavras que habitam as páginas seguintes. Se há algum mérito nesse texto, 

ele é compartilhado com todas essas pessoas. 

 Agradeço, primeiramente, pela bolsa Mario Henrique Simonsen, que me permitiu ter 

acesso a esse centro de excelência que é a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 

Agradeço também à Fundação Carlos Chagas pela concessão da bolsa auxilio, que permitiu a 

minha dedicação exclusiva à esta pesquisa durante os anos dessa pós graduação. Agradeço ainda 

à Escola de Direito pela oportunidade de passar um semestre como visiting na Universidad de Los 

Andes, na Colômbia. 

 Agradeço imensamente ao professor José Garcez Ghirardi por sua constante e generosa 

orientação, pelos seus ensinamentos sobre a arte de ensinar e pelo seu exemplo de humanidade. 

Igualmente, imensamente agradeço à professora Maíra Rocha Machado, cujo entusiasmo e cuja 

sabedoria foram fundamentais não só para os resultados desta pesquisa, mas também pelo meu 

encantamento pela arte de pensar. 

 Ainda imensamente agradeço aos professores Oscar Vilhena Vieira e Ricardo Verdum, 

que aceitaram generosamente a tarefa de serem leitores críticos desta pesquisa, contribuindo, com 

seus profundos conhecimentos, para que este texto ganhasse maturidade e consistência: lhes 

agradeço por cada crítica e por cada sugestão. Ao professor Oscar, agradeço também por outros 

aconselhamentos e pelo exemplo. 

 Agradeço também aos professores Dimitri Dimoulis, José Reinaldo de Lima Lopes, 

Mario Schapiro e Ronaldo Porto Macedo Junior pela seriedade com que encaram a docência e a 

pesquisa e pelos muitos aprendizados proporcionados. Ao professor José Reinaldo também 

agradeço pelos incentivos e pela oportunidade de participar do Centro de Pesquisa Jurídica 

Aplicada (CPJA) da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vergas. 

 Agradeço também ao professor Cesar Rodríguez Garavito por me receber no Curso DESC 

2014, na Universidad de Los Andes, o que me proporcionou grande aprendizado sobre direitos 

culturais na América Latina.  

Pelas muitas oportunidades e ensinamentos, agradeço aos pesquisadores do CPJA, 

Eduardo Pannunzio, Flavia Scabin, Nelson Novaes Pedroso Júnior e Thiago dos Santos Acca. 

 Agradeço ainda aos colegas do Mestrado Acadêmico, fundamentais para minha formação 

e para o amadurecimento desta pesquisa. Com cada um pude aprender algo de incomparável 

riqueza. Agradeço, pois, Alexandre Ramos Coelho, Ana Carolina Folgosi Bittar, Christine Seung 

Hee Park, Claudia Marcela Acosta Mora, Ivan Candido da Silva de Franco, Luís Gustavo 



   
 

Henrique Augusto, Maíra Martinelli Rizzardi, Marina Jacob Lopes da Silva, Marina Montes 

Bastos, Nanci Tortoreto Christovão, Natália Neris da Silva Santos, Patricia Alencar Silva Mello, 

Pedro Henrique Soares Ramos, Rafael Alves de Oliveira, Sarah Morganna Matos Marinho e 

Victor Bourroul Holloway Ribeiro. Agradeço também Natalia Langeneger e Vivian Ferreira. 

 Agradeço imensamente à Ana Valéria Araújo, por me receber em seu escritório e 

generosamente me dar uma profunda aula sobre direito constitucional, sociologia jurídica, ciência 

política e direitos indígenas, e com isso contribuir para a consistência desta pesquisa.  

Agradeço especialmente à César Augusto Baldi, não só pela agudez de suas reflexões e 

pela sempre instigante troca de ideias, mas também por me ajudar a coletar o material empírico 

desta pesquisa, conseguindo, com extrema agilidade, cópias dos documentos constantes dos autos 

processados no Supremo Tribunal Federal. 

 Agradeço também aos amigos, pesquisadores e militantes da “questão indígena”, com 

quem sempre tenho muito a aprender. Especialmente, agradeço, Caroline Nogueira, Daniel 

Faggiano, Diogo Oliveira, Jessica Fernanda Jacinto de Oliveira, Juan Castro, Luiz Fernando 

Caldas Fagundes, Maurício Guetta, Tatiana Emilia Dias Gomes e Rodrigo Oliveira. Agradeço 

também aos meus amigos Arauê Vieira Braz, Pacari Vieira Braz e toda a sua família, pela amizade 

sincera. 

 Agradeço a todos os meus amigos do Colectivo Talanquera, da Colômbia, assim como à 

comunidade Arhuaca do resguardo de Businchamas, pelo indescritível aprendizado. Igualmente, 

agradeço aos meus colegas da Universidad de Los Andes e ao professor Victor Manuel Rodríguez 

Sarmiento. 

Agradeço imensamente aos amigos, sem os quais teria sido impossível concluir o 

programa de mestrado da FGV, e com os quais o aprendizado é intenso e constante. Agradeço, 

pois, Alexandre Pacheco Martins, Aline Gonçalves, Carolina Rocha, Diego Marabesi Ferrari, 

Eduardo Imada Bracco, Eduardo Marmo, Fernando “Bomba” Dantas, Hélio Piovesan, Kairos 

Canavarro, Leo Lopes Neto, Letícia Barriga, Marcelo Spinelli Elvira, Marcos Oliveira Schreiner, 

Nikolay Henrique Bispo, Paula Rozsa, Pedro Iabutti, Pedro Luís Otani Rocha, Ricardo Caian, 

Roberto Jota Tambone de Almeida Júnior, Rodrigo Usba, Rubão Glezer, Samuel Frieman, Silvia 

Rozsa e Victor Zulu.    

 Por fim, mas com importância primaz, agradeço imensa e especialmente à professora 

Esther Sanchez Botero: suas inúmeras lições e sua extrema generosidade foram fundamentais 

para uma profunda mudança no meu modo de pensar, a que atribuo, em grande parte, um 

importante amadurecimento intelectual. Também agradeço à professora Esther por suas lições de 

vida e pela hospitalidade com que me recebeu em sua casa.  

Agradeço à minha família e à Anna Luiza Carvalhido. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Império da Lei há de chegar no coração do Pará” 

Caetano Veloso – O Império da Lei 



   
 

Resumo 

 

Nesta pesquisa estudamos o caso Belo Monte – entendido como a disputa judicial sobre 

o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, travada no Supremo Tribunal Federal –, para saber 

se existe uma relação entre os discursos de desenvolvimento mobilizados pelas partes litigantes e 

pelo STF e a interpretação dada por esses atores para o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição 

Federal de 1988.  Partimos da seguinte hipótese: interpretações que restringem os direitos de 

participação política dos povos e comunidades indígenas e que impõem poucas condições para o 

exercício da discricionariedade dos Poderes da União são acompanhadas por discursos 

preocupados com o desenvolvimento econômico; interpretações que reconhecem amplo direito 

de participação política para povos e comunidades indígenas e que impõem maiores condições 

para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União não são acompanhados por discursos 

de desenvolvimento. Confirmando parcialmente nossa hipótese, chegamos à seguinte conclusão: 

em primeiro lugar, parece existir uma tendência para que, quando mobilizados discursos de 

desenvolvimento, a interpretação dada ao parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal 

imponha menos condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União e reduza, 

ou desconsidere, os direitos de participação política dos povos e comunidades indígenas; por outro 

lado, alguns discursos de desenvolvimento foram mobilizados num sentido aposto, e serviram 

tanto para afirmar os direitos políticos de povos e comunidades indígenas, quanto para impor mais 

condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União. 

 

Palavras chave: desenvolvimento, discurso, interpretação constitucional, 

discricionariedade, direitos, autorização, recursos hídricos, Congresso Nacional, participação 

política, povos e comunidades indígenas, Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, artigo 231, 

parágrafo 3º, Constituição Federal de 1988. 

 

  



   
 

Abstract 

 

At this research we have studied the judicial conflict around Belo Monte´s Dam, judged 

by Supremo Tribunal Federal (the Brazilian Supreme Court), to understand the relations between 

discourses of development and constitutional interpretation, in specific, article 231, 3rd paragraph.  

Our hypothesis was: interpretations that reduced indigenous people´s rights and imposed few 

condition to the exercise of discretion by public powers would be followed by discourses of 

development worried about economic growth; on the other hand, interpretation that recognized 

the indigenous people´s rights to political participation and imposed wide conditions to the 

exercise of discretion by public powers would not be followed by any discourse of development. 

Our conclusion partially confirmed our initial hypothesis, as follows: first, there seems to be a 

trend to less conditions to the exercise of discretion by public powers and reduced rights 

recognized to indigenous people when discourses of development appears; however, some 

discourses of development were followed by constitutional interpretations that recognized rights 

to indigenous people and that imposed wide conditions to the exercise of discretion by public 

powers. 

 

Keywords: development, discourse, interpretation, constitutional, discretion, rights, 

authorization, hydric resources, Congresso Nacional, political participation, indigenous people, 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, article 231, 3rd paragraph. 
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1. Introdução: o caso Belo Monte e a interpretação do parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal 1988, um problema de Direito & Desenvolvimento 

 

 

Que a noção de desenvolvimento exerce papel fundamental nas decisões políticas e no 

imaginário social brasileiro ninguém pode negar. Mas, o objetivo de desenvolver o país teria 

algum impacto na forma como as normas são interpretadas? O entendimento da lei, ou da 

Constituição, muda de acordo com a maneira como se concebe o desenvolvimento? Um país 

desenvolvido é um país que respeita direitos? Sempre? Inclusive direitos elaborados para povos e 

comunidades indígenas1? Mesmo se esses povos e comunidades se opuserem a certos caminhos 

para o crescimento econômico? 

 Essas são algumas indagações, abstratas e amplas, é certo, mas que dão o tom desta 

pesquisa. Inseridos criticamente no campo Direito & Desenvolvimento, estudamos o caso Belo 

Monte – a disputa judicial sobre o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte travada no Supremo 

Tribunal Federal –, investigando a relação entre os discursos de desenvolvimento eventualmente 

mobilizados pelas partes litigantes e pelo STF e a interpretação dada por esses atores para o 

parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal.  

 Nas próximas páginas, abordamos de forma crítica o campo Direito & Desenvolvimento, 

e apresentamos nosso problema de pesquisa. Assim, em primeiro lugar, sugerimos um esboço da 

organização desse campo, baseando-nos, principalmente, no artigo What is Law & Development, 

de Mariana Prado (2010). Em segundo lugar, mostramos as críticas à formação discursiva do 

desenvolvimento, formuladas por Arturo Escobar, em Encountering Development (2012). Em 

seguida, extraímos dessa crítica e daquele esboço elementos que estruturam nosso problema de 

pesquisa, para então apresenta-lo. Por fim, apresentamos um panorama desta dissertação. 

Apesar da banca de qualificação desta dissertação direcionar pertinentes críticas à esta 

seção – sugerindo, de um lado, o aprofundamento nas leituras das obras que estruturam o campo 

Direito & Desenvolvimento e uma leitura mais crítica do trabalho de Arturo Escobar, e de outro, 

uma leitura mais crítica das premissas que fundamentam o campo Direito & Desenvolvimento e 

o aprofundamento da teoria crítica de Arturo Escobar –, nos faltou tempo e organização para 

enfrenta-las. Deixamos, assim, essa lacuna, que pode vir a ser trabalhada por reflexões futuras. 

                                                           
1 Acatando sugestão do professor Ricardo Verdum, optamos por utilizar aqui o termo “povos e 
comunidades indígenas”, alinhando-nos, assim, a terminologia empregada pela Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas (1989) e Tribais e pela Declaração das 
Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007). Com isso, nos afastamos do entendimento 
defendido pelo Supremo Tribunal Federal no Caso Raposa Serra do Sol (julgado em 2009), em que o 
Tribunal sustentou o “desabono constitucional aos vocábulos ‘povo’, ‘país, ‘território’, ‘pátria’ ou ‘nação’ 
indígena. Para mais informações sobre esse entendimento, ver: STF – SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. Petição 3.338/RR. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Ayres Britto. Brasilia. DF. 19 de Março 

de 2009. pp. 267-281.   
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1.1 Direito & Desenvolvimento e o ideal de desenvolvimento 

 

Para Mariana Mota Prado (2010), apesar de teórica e metodologicamente heterogêneos2, 

os estudos em Direito & Desenvolvimento têm algo em comum: seguindo a trilha dos “estudos 

de desenvolvimento [development studies]”, todos se ocupam com o problema do 

desenvolvimento, utilizando disciplinas diversas para tentar entender, e solucionar, a persistência 

e a sistematicidade da pobreza e da desigualdade em certas regiões do mundo3 (PRADO, 2010: 

11, 20). Mais especificamente, Prado sugere que a unidade do campo Direito & Desenvolvimento 

seria dada pela seguinte questão: “como o direito pode obstaculizar ou contribuir para o 

desenvolvimento [?]” (PRADO, 2010: 11)4. 

Levando em consideração a maneira como a literatura relaciona o direito com o 

desenvolvimento, Mariana Prado (2010: 2-7) propõe uma forma de organizar o campo, dividindo-

o em duas correntes: direito no desenvolvimento e direito como desenvolvimento. 

Para a autora, nas pesquisas de direito no desenvolvimento, o direito seria concebido 

como um instrumento por meio do qual seria alcançado o desenvolvimento, conceito este 

fortemente relacionado com a ideia de crescimento econômico; essa corrente, ademais, estaria 

subdividida em duas linhas de pensamento: direito no estado desenvolvimentista e direito no 

estado neoliberal (PRADO, 2010: 2-4). 

 Os autores de direito no estado desenvolvimentista compartilhariam a seguinte posição 

teórica: por meio do direito, o estado deve intervir diretamente na atividade econômica para, 

assim, proporcionar crescimento econômico (PRADO, 2010: 3-4). Sugerimos que os trabalhos de 

Mario Gomes Schapiro (2009, 2011) e Alvaro Santos (2012) podem ser lidos como exemplos 

dessa linha de pensamento. 

Já os autores de direito no estado neoliberal defenderiam a intervenção do estado na 

economia apenas quando necessária para o bom funcionamento do mercado, sendo este, por sua 

vez, a engrenagem responsável pelo crescimento econômico (PRADO, 2010: 3). Sugerimos que 

o trabalho de Richard Posner (1998) pode ser lido como um exemplo dessa linha de pensamento, 

                                                           
2 “In sum, Law & Development scholars do not adopt one single concept of development, may disagree 
on the relationship between law and development, do not adopt one single methodology in their studies”. 
(PRADO, 2010: 20) 
3 “What brings all these diferent perspectives and approaches together? The problem of development. 
Following in the footsteps of development studies, Law & Development uses many disciplines at hand to 
try to undestand why there is persistent and systematic poverty and inequality in certain regions around 
the world. Thus, despite these methodological divergences, these scholars are united by one concen: 
how law can help or hinder the problem of development. (...) 
“Without an answer to the three problems identified above, one is left without an answer to the quest 
for a solution to end world poverty. And until that answer is found, Law & Development scholars will 
continue searching, being open to anything that may be potentially useful to ensure that every individual 
can choose to live the life that they have a reason to value”  (PRADO, 2010: 11, 20). 
4  
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e as obras de Curtis Milhaup e Katharina Pistor (2008) e John Ohnesorge (2006), como críticas à 

ela. 

Por outro lado, de acordo com Prado (2010: 5), nas pesquisas de direito como 

desenvolvimento, “as reformas legais e o império do direito [rule of law] seriam concebidas como 

fins em si mesmos”5 (PRADO, 2010: 5) e o desenvolvimento, como liberdade. Segundo Prado 

(2010: 5), essa perspectiva teria sido fortemente influenciada pelo trabalho de Amartya Sen, para 

quem o desenvolvimento seria o “processo de expansão das liberdades reais que as pessoas 

desfrutam (...), um processo integrado de expansão de liberdades substantivas interligadas” (SEN, 

1999: 3-8). 

 Mariana Prado (2010: 5-6) explica que para os autores de direito como desenvolvimento, 

o ideal de crescimento econômico se tornou um meio para a realização das liberdades 

substantivas, enquanto o Estado de Direito, ao assegurá-las e promovê-las, tornou-se, ao mesmo 

tempo, meio e fim do desenvolvimento. Sugerimos que, além da obra de Amartya Sen (1999), o 

trabalho de Martha Nussbaum (2011) também ilustra essa corrente do campo Direito & 

Desenvolvimento. 

Fora da classificação proposta por Mariana Prado, alguns estudos (TRUBEK & 

SANTOS, 2006; SCHAPIRO, 2013; SCHAPIRO & TRUBEK, 2012; TRUBEK, 2013; TRUBEK 

ET ALL, 2013) parecem identificar na experiência “desenvolvimentista” latino-americana dos 

últimos anos o surgimento de um “terceiro momento” na relação entre direito e desenvolvimento 

(ou, uma possível terceira corrente no campo Direito & Desenvolvimento). No “novo 

desenvolvimentismo” o Estado assumiria um papel de “indutor” econômico ao mesmo tempo em 

que manteria a liberdade do mercado (ou seja, o Estado não atuaria nem como um Estado 

desenvolvimentista clássico, guiado pelo ideal da estatização, nem como um Estado neoliberal 

clássico, guiado pelo ideal da plena liberdade de mercado); concomitantemente, políticas públicas 

buscariam expandir as liberdades individuais, em um regime político democrático. Assim, o 

direito se tornaria um instrumento utilizado pelo estado liberal-desenvolvimentista para a indução 

do crescimento econômico, seria o meio para expansão das liberdades e seria também considerado 

um fim em si mesmo – justamente por assegurar tais liberdades. 

De modo geral, é possível dizer que tanto na proposta de organização e de unificação do 

campo Direito & Desenvolvimento, de Mariana Mota Prado (2010), como nos trabalhos aqui 

enquadrados em cada uma de suas correntes  (SCHAPIRO, 2009, 2011; SANTOS, 2012; 

POSNER, 1988; MILHAUP & PISTOR, 2008; OHNESORGE, 2006; NUSSBAUM, 2011; SEN, 

2007) e também nas pesquisas que sugerem a existência de um “terceiro momento” na relação 

entre direito e desenvolvimento (TRUBEK & SANTOS, 2006; SCHAPIRO, 2013; SCHAPIRO 

                                                           
5 « In contrast to the instrumental view described above, some scholars conceive legal reforms and the 
rule of law as an ends in themselves » (PRADO, 2010 : 5). 
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& TRUBEK, 2012; TRUBEK, 2013; TRUBEK ET ALL, 2013), o desenvolvimento (em suas 

diversas acepções) aparece  como um ideal com a qual o direito se relaciona: algumas vezes, 

identificando-se com ele; noutras, servindo como meio para seu alcance; eventualmente, 

obstaculizando-o. 

 

1.2 A crítica de Arturo Escobar ao campo discursivo do desenvolvimento: desnaturalização, 

variação e ruptura.  

 

Em Encountering Development – The Making and Unmaking of The Third World, Arturo 

Escobar não apenas sustenta que “o Terceiro Mundo foi produzido por discursos e práticas de 

desenvolvimento” a partir do período pós Segunda Guerra Mundial (ESCOBAR, 2012: 4)6, como 

chega mesmo a propor uma ruptura com o campo discursivo do desenvolvimento, isto é, “o 

deslocamento da centralidade do desenvolvimento nas representações e discussões sobre as 

condições [de vida] na Ásia, África e América Latina”, e a consequente possibilidade de descrever 

tais condições de outra maneira, “menos mediada pelas premissas e experiências do 

‘desenvolvimento’”. Indo além, Escobar indica a possibilidade de se pensar em “alternativas ao 

desenvolvimento” (ESCOBAR, 2012: xii-xiii)7.  

De acordo com o autor, até finais dos anos 1970, as discussões teóricas e políticas sobre 

Ásia, África e América Latina referiam-se à “natureza do desenvolvimento”, isto é, ao “tipo de 

desenvolvimento que deveria ser perseguido para a solução dos problemas sociais e econômicos 

dessas partes do mundo” (ESCOBAR, 2012: 5 - destacamos). Nessas discussões, a “necessidade 

do desenvolvimento” não podia ser refutada sequer pelas perspectivas críticas, as quais, para se 

inserirem no debate, precisavam estar apoiadas em conceitos como “‘outro desenvolvimento’, 

‘desenvolvimento participativo’, ‘desenvolvimento socialista’, e similares” (ESCOBAR, 2012: 

5). Por isso, o autor afirma que o desenvolvimento tinha alcançado um “status de certeza no 

                                                           
6 “Above all, however, [this book] is about how the ‘Third World’ has been produced by the discourses 
and practices of deveolpment since their inception in the early post-World War II period” (ESCOBAR, 
2012 : 4). 
7 “In this context, postdevelopment was meant to designate at least three interrelated things : first, the 
need to decenter development ; that is, to displace it from its centrality in representations and discussions 
about conditions in Asia, Africa and Latin America. A corollary of this first goal was to open up the 
discursive space to other ways of describing those conditions, less mediated by the premises and 
experiences of ‘development’. Second, in displacing development´s centrality from the discursive 
imaginary, postdevelopment suggested that it was indeed possible to think about the end of 
development. In other words, it identified alternatives to development rather than development 
alternatives, as a concrete possibility. Third, postdevelopment emphasized the importance of 
transforming the ‘political economy of truth’, that is, development´s order of exerpert knowledge and 
power. To this end, it proposed that the more useful ideas about alternatives could be gleaned from the 
knowledge and practices of social movements” (ESCOBAR, 2012 : xiii).  
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imaginário social”, tornando aparentemente “impossível conceituar a realidade social em outros 

termos” (ESCOBAR, 2012: 5)8. 

Para analisar o que chamou de “colonização da realidade”, isto é, para explicar como o 

ideal de desenvolvimento “se tornou dominante e marcou indelevelmente as formas como a 

realidade [era] imaginada e praticada [acted upon]”, Escobar se vale da abordagem discursiva, 

baseada no trabalho de Michel Foucault sobre as dinâmicas do discurso e do poder e em obras 

pós-colonialistas sobre as representações ocidentais do Terceiro Mundo (ESCOBAR, 2012: 5)9. 

Seu argumento pode ser assim resumido: 

 

“Quando especialistas e políticos ocidentais começaram a ver certas condições na 

Ásia, África e América Latina como problemas – em sua maior parte, o que era 

percebido como pobreza e atraso –, um novo domínio de pensamento e experiência, 

isto é, desenvolvimento, surgiu, resultando numa nova estratégia para lidar com 

alegados problemas. Iniciada nos Estados Unidos e na Europa ocidental, essa 

estratégia se tornou, em poucos anos, uma força poderosa no Terceiro Mundo” 

(ESCOBAR, 2012: 6 - destacamos)10. 

 

Escobar insere, assim, o ideal de desenvolvimento na moldura da modernidade ocidental 

– compreendida como um “específico fenômeno cultural” –, e o entende como uma “experiência 

histórica singular” que cria um “domínio de pensamento e ação”, isto é, o desenvolvimento é 

concebido como uma “formação discursiva”11 (ou, um “campo discursivo”), responsável pela 

formação de objetos, conceitos e teorias, da qual emerge um “eficiente aparato que relaciona 

sistematicamente formas de conhecimento e técnicas de poder” (ESCOBAR, 2012: 10-11). Com 

                                                           
8 « Until the late 1970s, the central stake in discussions on Asia, Africa and Latin America was the nature 
of development. As we will see, from the economic development thories of the 1950s to the ‘basic human 
needs approach’ of the 1970s (...) the main preoccupation of theorists and politicians was the kinds of 
development that needed to be pursued to solve the social and economic problems of these parts of the 
world. Even those who opposed the prevailing capitalista strategies were obliged to couch their critique 
in terms of the need for develpment, through concepts such as ‘another develpment’, ‘participatory 
development’, ‘socialist development’ and the like.  In short, one could criticize a given approach and 
propose modifications or improvements accordingly, but the fact of development itself, and the need for 
it, could not be doubted. Development had achieved the status of a certainty in the social imaginary. 
Indeed, it seemed impossible to conceptualize social reality in other terms ». (ESCOBAR, 2012: 5) 
9 Segundo Escobar, o trabalho de Foucault teria sido instrumental para revelar “os mecanismos pelos 
quais certa ordem de discurso produz modos admissíveis de ser e pensar, enquanto desqualifica e até 
mesmo impossibilita outros” (ESCOBAR, 2012: 5). Quanto aos pós-colonialistas, Escobar cita diretamente 
as seguintes obras: Orientalism, de Edward Said; The invention of Africa, de V.Y. Mudimbe; Colonising 
Egipt, de Timothy Mitchell; Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses, de Chandra 
Mohanty, The Other Question: Difference, Discrimination, and the Dicourse of Colonialism, de Homi 
Bhabha. 
10 “As Western experts and politicians started to see certain conditions in Asia, Africa and Latin America 
as problems – mostly what was perceived as poverty and backwardness – a new domain of thought and 
experience, namely, development, came into being, resulting in a new strategy for dealing with the 
alleged problems. Initiated in the United States and Western Europe, this strategy became in a few years 
a powerful force in the Third World” (ESCOBAR: 2012: 6).  
11 “Formação discursiva” como um “sistema de formação”, no sentido proposto por Michel Foucault, em 

Arqueologia do Saber. Nesse sentido, ver: FOUCAULT, 1969. 
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isso, o autor sugere que o conjunto de discursos e práticas do desenvolvimento, ao forjar 

subjetividades, impor regimes de representação, priorizar formas de conhecimento e direcionar 

relações de poder, “teria tido profundo impacto no modo como Ásia, África e América Latina 

passaram a ser vistas e tratadas como regiões subdesenvolvidas” (xii, 3-20). 

Após examinar a consolidação do campo discursivo do desenvolvimento e do seu aparato, 

evidenciando as condições que possibilitaram sua emergência (ESCOBAR, 2012: 21-54), e de 

analisar a formação da noção de subdesenvolvimento nas teorias econômicas dos anos 1950 (55-

101), Escobar mostra (102-206) o funcionamento do desenvolvimento entendido como um campo 

de ação e pensamento (developmentalism). Isso é feito por meio de: um estudo de caso referente 

às políticas e planos para o combate à fome na Colômbia, na década de 1970 (102-153); uma 

análise da estratégia do desenvolvimento rural integrado, elaborada por instituições 

internacionais, nos anos 1980 (156-171); uma análise da visibilidade das mulheres em teorias, 

programas e relatórios sobre o desenvolvimento, com especial atenção para o Programa para o 

Desenvolvimento com a Mulher Camponesa, criado na Colômbia, nos anos 1980 (171-192); e, 

uma análise da estratégia do desenvolvimento sustentável, surgida nos anos 1980 (192-206).  

Com base nessas análises e nesse estudo de caso, o autor sustenta que o desenvolvimento 

(developmentalism) é dotado de um “sistema de transformação” que possibilita a percepção de 

novos problemas, a elaboração de novas soluções, e o surgimento de novos discursos sem que a 

formação discursiva do desenvolvimento seja alterada (ESCOBAR, 2012: 207-211). Não 

entraremos nos pormenores – bastante complexos, aliás – desse sistema de transformação. Apenas 

destacaremos que, de acordo com Escobar, como consequência da capacidade adaptativa desse 

campo discursivo, o ideal de desenvolvimento permanece “reverberando no imaginário social dos 

estados, instituições e comunidades” (210), talvez de forma até mais intensa, dados os novos 

temas e problemas incorporados pelos novos discursos12.   

Analisada a “colonização da realidade” pelo desenvolvimento (developmentalism) 

(ESCOBAR, 2012: 21-211), Escobar propõe (212-226) um caminho para a ruptura com essa 

formação discursiva – ou, em outros termos, para a “descontinuidade com essa prática discursiva” 

(217) –, o que demandaria, “não apenas mudanças de ideias e enunciados, mas também a 

formação de núcleos em torno dos quais novas formas de poder e conhecimento convergiriam” 

                                                           
12 “This chapter has shown the system of trasformation of development. Integrated rural development, 
WID, and sustainable development exhibit features that betray their origin in a common discursive 
practice. This ‘endoconsistency’ (...) of concepts such as development refers to the concept´s 
systematicity, despite the heterogeneity of the elements that inhabit the space it creates. The repeated 
bifurcation of development – into discourses such as those analyzed in this chapter – reflect the 
appearance of new problems, even if the new discourses exist in the same plane of the original concept, 
and thus contribute to the discourse´s self creation and autoreferentiality. Nothing has really changed at 
the level of the discourse, even if perhaps the conditions for its continued reproduction have been altered. 
‘Development’ continues to reverberate in the social imaginary of states, institutions and communities 
perhaps more so after the inclusion of women, pesants and nature into its reperoire and imaginative 
geografies” (ESCOBAR, 2012 : 210). 
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(216). Para caminhar nessa direção, o autor sugere, grosso modo, a necessidade de investigação 

sobre práticas locais e enfrentamentos culturais que rejeitam o paradigma do desenvolvimento. 

Para o autor, na raiz desse caminho estaria a “diferença cultural”, já que nela residiriam as 

possibilidades de transformação da dinâmica social (225). 

Para evidenciar a realidade dessa possibilidade de ruptura, no prefácio da segunda edição 

de Encountering Development (2012), Arturo Escobar, além de citar a emergência de “discursos 

de transição”13 (ESCOBAR, 2012: xix-xxiv), aponta dois conceitos da nova Constituição 

equatoriana (de 2008): uma delas diria respeito ao reconhecimento de direitos para a natureza (ou, 

Pacha Mama)14, a outra, à noção de sumak kawsay, ou, buen vivir (bom viver)15. 

  Para Escobar, o reconhecimento de direitos para a natureza romperia com a formação 

discursiva do desenvolvimento porque “[representaria] um ‘giro biocêntrico’ sem precedentes” 

(ESCOBAR, 2012: xxvi), distante tanto do antropocentrismo, quanto do dualismo (sujeito-objeto) 

que caracteriza a modernidade ocidental. Assim, ao outorgar direitos para Pacha Mama, a 

Constituição do Equador teria rompido com a noção do meio-ambiente como um objeto a ser 

explorado (concepção tradicional do desenvolvimento) e com a noção do meio-ambiente como 

um objeto a ser explorado de forma sustentável para possibilitar a permanência do modelo 

civilizatório moderno (concepção do desenvolvimento sustentável). Ao transformar a natureza 

em sujeito, a Constituição do Equador teria, então, subvertido “um pressuposto ontológico central 

do sistema capitalista moderno/colonial” (ESCOBAR, 2012: xxvii)16. 

De outra parte, a noção de buen vivir também proporcionaria uma descontinuidade 

discursiva porque “não [implicaria] uma noção linear de desenvolvimento, nem um estado de 

subdesenvolvimento a ser superado, e tampouco [estaria] baseada na noção de ‘escassez’ ou de 

primazia de bens materiais” (ESCOBAR, 2012: xxvi). Além disso, o buen vivir “subordinaria os 

                                                           
13 Exemplos desses discursos poderiam ser encontrados nos trabalhos de Vandana Shiva (Soil, Not Oil. 
Environmental Justice in na Age of Climate Crisis), Joanna Macy (World as Lover, World as Self: Courage 
for Global Justice and Ecological Renewal) e Brain Goodwin (Nature´s Due: Healing our fragmented 
Culture). 
14 Constitución Política del Ecuador de 2008: Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en 
lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
15 Escobar nos lembra que a noção de bom viver também consta da Constituição da Bolívia de 2009. 
16 « To endow nature with rights means to shift from a conception of nature as object to be exploited to 
one in wich nature is seen as subject; indeed, in this conception the idea of rights of nature is intimately 
linked with humans’ right to exist. This aspect of the Constitution seeks to couteract head-on a chief 
ontological assumption of the modern/colonial capitalist system, which is at the basis of the systematic 
destruction of biophysical existence, namely, the separation between humans and nonhumans. It also 
implies an expanded ecological notion of the self which, unlike the liberal notion, sees the self as deeply 
interconnected with all other living beeings and, ultimately, with the planet as a whole » (ESCOBAR, 2012 : 
xxvi-xxvii). 
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objetivos econômicos a critérios ecológicos, à dignidade humana e à justiça social, (...) 

[articulando] economia, meio ambiente, sociedade e cultura de novas maneiras (...)”, com 

destaque para a interculturalidade (ESCOBAR, 2012: xxvi). Por fim, para o autor, o buen vivir 

teria uma dimensão “coletivista e relacional” que superaria a “orientação fortemente 

individualista das concepções de ‘desenvolvimento humano’ baseadas em ‘capacidades’” – como 

sustentado pela corrente do desenvolvimento como liberdade17, por exemplo (ESCOBAR, 2010: 

29). 

Portanto, em sua obra, Arturo Escobar mostra como o ideal de desenvolvimento se tornou 

dominante em certas discussões teóricas e políticas, as consequências dessa dominância para 

algumas regiões do mundo – justamente, aquelas tratadas como subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento –, e, a partir da diferença cultural, propõe uma forma de romper com os discursos 

de desenvolvimento18. 

 

1.3 Entre a crítica e o campo, elementos para a formulação de um problema de pesquisa em 

Direito & Desenvolvimento. 

 

Nesta pesquisa estudamos o caso Belo Monte – entendido como a disputa judicial sobre 

o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, travada no Supremo Tribunal Federal –, para saber 

se existe uma relação entre os discursos de desenvolvimento mobilizados pelas partes litigantes e 

pelo STF em suas argumentações e a interpretação dada por esses atores para o parágrafo 3º do 

artigo 231 da Constituição Federal de 1988.   

A formulação desse problema de pesquisa decorreu, sobretudo, dos seguintes elementos 

teóricos: 

1. Desenvolvimento como possibilidade, não como ideal. Embora as pesquisas de Direito 

& Desenvolvimento busquem entender as relações do direito com o ideal do desenvolvimento, 

procurando soluções para a persistência e a sistematicidade da desigualdade e da pobreza em 

certas regiões do mundo (ao menos, de acordo com o esboço aqui apresentado desse campo), a 

crítica de Arturo Escobar à formação discursiva do desenvolvimento, ao apresentar seu 

                                                           
17 Nesse ponto, Escobar parece reconhecer que a noção de desenvolvimento como liberdade, defendida, 
entre outros, por Amartya Sen, representa um novo discurso crítico sobre o desenvolvimento, sem 
significar, porém, uma ruptura com o campo discursivo do desenvolvimento. Nesse sentido: Escobar, 
2012: xxv-xxvi, 3-13; ESCOBAR, 2010: 28-30. 
18 Para uma crítica ao posdesenvolvimentismo de Arturo Escobar, ver: PIETERSE, 2000. Para Jan Nederveen 
Pieterse, o posdesenvolvimentismo não é apenas uma posição teórica pouco produtiva e pouco 
convincente, mas um radicalismo que, ademais, transforma a metodologia da análise do discurso em 
ideologia. Além desses pontos, o artigo citado analisa os principais fundamentos do 
posdesenvolvimentismo (como a crítica à problematização da pobreza, a inserção do desenvolvimento na 
moldura da modernidade ocidental, e a diferença entre ‘desenvolvimentos alternativos’ e ‘alternativas ao 
desenvolvimento’), refutando suas teses centrais.   
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funcionamento e as condições de possibilidade de sua emergência, desnaturaliza a noção de 

desenvolvimento. Consequentemente, podemos deixar de ver como uma necessidade a descrição 

da realidade social em função do desenvolvimento, para percebê-la como uma possibilidade. Uma 

possibilidade, aliás, dotada de história própria, resultante de um contexto cultural específico, 

permeada por regimes de representação, significações e opções políticas.  

Nesse cenário, sem negar a importância da perspectiva investigativa que busca 

diagnosticar o direito como um obstáculo ou um estímulo para a realização do desenvolvimento, 

ou da perspectiva que equipara processos de reconhecimento de direitos a essa mesma realização, 

foi possível propor uma pergunta algo distinta, questionando o papel desempenhado pelo campo 

de pensamento e ação do desenvolvimento na resolução judicial de conflitos. Por isso, 

perguntamos: será que a preocupação com o ideal do desenvolvimento teria algum impacto na 

produção das decisões judiciais? Haveria alguma referência explícita ao desenvolvimento, na 

argumentação das partes e dos juízes, para justificar a interpretação das normas, no caso Belo 

Monte?  

Por essa perspectiva, a eventual identificação de discursos de desenvolvimento 

mobilizados na argumentação de juízes e partes pode ser percebida como uma descoberta que 

contribui para a compreensão do poder desses discursos na descrição da realidade social e na 

prática judiciária.  

2. Diferentes discursos de desenvolvimento. Conforme mostrou Escobar, dado o “sistema 

de transformação” da formação discursiva do desenvolvimento, novos problemas podem ser 

incorporados por esse campo de ação e pensamento, que proporá soluções adequadas (isto é, 

conformes à sua própria dinâmica) para resolvê-los, originando novos e diferentes discursos de 

desenvolvimento. Os discursos podem variar sem que o desenvolvimento deixe de povoar o 

imaginário social e a conceptualização da realidade social. 

Assim, além de perguntar sobre o papel desempenhado pelo campo discursivo do 

desenvolvimento na resolução judicial de conflitos, também perguntaremos quais discursos de 

desenvolvimento teriam sido mobilizados na argumentação das partes e dos juízes e de que forma.  

3. Possibilidade de ruptura com o discurso do desenvolvimento. Ao propor uma maneira 

de romper com a formação discursiva do desenvolvimento, Escobar sugeriu a realização de 

investigações sobre práticas locais e enfrentamentos culturais que rejeitam o paradigma do 

desenvolvimento. Isso abre caminho para que pesquisas com intensões críticas possam indagar a 

existência de ações e pensamentos que – de modo radical – se opõem à concepção ocidental 

moderna de desenvolvimento. 

Apesar dessa possibilidade, e ainda que pudesse ser enriquecedor, nessa perspectiva 

disruptiva, investigar os movimentos sociais contrários à construção do Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte – principalmente o movimento dos povos e comunidades indígena, dado 

seu caráter local e sua diferença cultural –, indagando se suas ação e reivindicações refutam o 
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paradigma do desenvolvimento, não levantaremos esse tipo de questão19. Pelas limitações 

temporais, intelectuais e econômicas desta pesquisa, nos manteremos adstritos à resolução 

judicial do caso Belo Monte, inquirindo se os participantes dos processos judiciais debatidos no 

STF mobilizaram, em suas argumentações, discursos de desenvolvimento, e se há relação entre 

os discursos mobilizados e a interpretação dada ao parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição 

Federal, apenas.  

 

Assim, perguntamos: os participantes do caso Belo Monte mobilizaram discursos de 

desenvolvimento? Em caso positivo, quais? Como os participantes do caso Belo Monte 

interpretaram o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal? Existe alguma relação entre 

os discursos mobilizados e a interpretação dada ao mencionado parágrafo? Qual? 

 

1.4 Panorama da Dissertação  

 

No próximo capítulo (2. Metodologia), apresentamos nossa pergunta de pesquisa, nossa 

hipótese e nossas fontes. Além disso, relatamos o método utilizado tanto para a coleta e a 

descrição dos dados, quanto para sua análise. 

No capítulo seguinte (3. Contextualização do caso Belo Monte), reconstituímos o 

histórico do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, abordando seu surgimento, na década de 

1970, sua paralisação ao final dos anos 1980, sua retomada em meados dos anos 1990, sua nova 

paralisação no início dos anos 2000, sua nova retomada anos depois e, finalmente, o início da sua 

construção, em 2011. Em meio a isso, apresentamos: as variações do projeto da usina (que em 

sua primeira versão previa uma área de alagamento de 1.225 km² e uma capacidade de produção 

de 8.380 MW, e, na última, uma área de alagamento de 516 km² e uma capacidade de produção 

de 11.233 MW), e críticas à ele direcionadas pela comunidade científica; as tentativas de obstruir 

judicialmente o empreendimento, e manifestações dos sistemas internacionais de proteção aos 

direitos humanos referentes à ele; os povos e comunidades indígenas afetados pela obra, de acordo 

com diferentes documentos; a destinação da eletricidade produzida; e os interesse políticos que o 

fundamentavam Belo Monte. 

No capítulo 4 (Disputa judicial), mostramos como e porque a jurisdição do STF foi 

provocada, e descrevemos a argumentação contida nas peças, pareceres, decisões e acórdão da 

AGU, do MPF, da PGR, da AS e do STF. Além disso, apresentamos os fundamentos de uma 

interpretação do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal sugerida no capítulo 2, 

                                                           
19 Para um estudo nesse sentido, ver: FLEURY, 2013. Nessa tese de doutoramento, a autora analisa o que 
considera o conflito ambiental em torno da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, identificando, nele, disputas 
pela definição de ‘ambiente’ e ‘desenvolvimento’ pelos grupos em conflito.  
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mostrando os debates ocorridos na Subcomissão VII-c da Assembleia Nacional Constituinte e 

comparando alguns projetos, anteprojetos e substitutivos produzidos pelos órgãos da ANC. 

No capítulo 5 (Qual discurso, qual direito? Análise dos dados coletados), analisamos os 

dados coletados nesta pesquisa, identificando relações entre os discursos de desenvolvimento 

mobilizados e as diferentes interpretações dadas ao parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição 

Federal, com especial atenção para a discricionariedade conferida aos Poderes da União e os 

direitos reconhecidos para povos e comunidades indígenas. 
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2. Metodologia 

 

Neste capítulo apresentamos nossa pergunta de pesquisa, nossa hipótese e nossas fontes. 

Além disso, relatamos o método utilizado tanto para a coleta e a descrição dos dados, quanto para 

sua análise. 

 

2.1 Pergunta e hipótese 

 

Conforme a discussão do capítulo anterior, a pergunta desta pesquisa poderia ser assim 

formulada: existe relação entre os discursos de desenvolvimento mobilizados pelos participantes 

do caso Belo Monte e a forma como esses atores interpretaram o parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal? Qual? 

Referido parágrafo tem a seguinte redação: 

 

CF/88. Art. 231. § 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. 

 

Por considerarmos que essa norma estabelece condições para o exercício da 

discricionariedade dos Poderes da União para o aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas, ao mesmo tempo em que garante um direito para os povos e comunidades indígenas 

(na seção 2.4, Análise dos dados: discricionariedade, direitos e discursos de desenvolvimento, 

elaboramos esse tópico), partimos da seguinte hipótese: interpretações que restringem os direitos 

de participação política dos povos e comunidades indígenas e que impõem poucas condições para 

o exercício da discricionariedade dos Poderes da União são acompanhadas por discursos 

preocupados com o desenvolvimento econômico; interpretações que reconhecem amplo direito 

de participação política indígena para povos e comunidades indígenas e que impõem maiores 

condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União não são acompanhados 

por discursos de desenvolvimento. 

 

2.2 Fontes 

 

Já adiantamos que esta dissertação estudará a argumentação do STF e das partes 

envolvidas no caso Belo Monte, aqui entendido como a disputa judicial sobre o Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte travada no Supremo Tribunal Federal. 

Por meio do levantamento da jurisprudência disponibilizada pelo banco de dados do sítio 

eletrônico do Supremo Tribunal Federal, identificamos quatro documentos referentes a esse caso: 
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três decisões monocráticas da presidência (Petição 2604/PA, data do julgamento: 26 de outubro 

de 2002; Suspensão de Liminar 125/PA, data do julgamento: 16 de março de 2007; Reclamação 

14404 do julgamento: 27 de agosto de 2012) e um acórdão do plenário (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3573/DF, data do julgamento: 01 de dezembro de 2005). 

Investigando os autos dos processos dessas decisões e acórdão, identificamos as partes 

litigantes. A Advocacia-Geral da União foi a autora da Petição 2604, da Suspensão de Liminar 

125 e da Reclamação 14404. A Procuradoria Geral da República foi autora da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3573, e emitiu pareceres na Petição 2604, na Suspensão de Liminar 125 e 

na Reclamação 14404. O Ministério Público Federal contestou a Petição 2604. A Advocacia do 

Senado se pronunciou sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3573. 

Desse modo, essas decisões e manifestações serão os documentos por nós analisados para 

respondermos nossa pergunta de pesquisa.  

Além disso, como nosso interesse está na interpretação dada pelos participantes do caso 

Belo Monte para o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, apresentaremos uma 

maneira de entender o mencionado parágrafo fundamentada em debates e projetos da Assembleia 

Nacional Constituinte. Para isso, nos baseamos em projetos, anteprojetos e substitutivos 

produzidos pela ANC, assim como nas atas das reuniões da Subcomissão dos Negros, Populações 

Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias referentes a populações indígenas. 

Ademais, para contextualizar o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, mostrando sua 

história, os interesses políticos que o fundamentam, os povos e comunidades indígenas por ele 

afetados, sua capacidade produtiva, o destino de sua eletricidade, seus custos, dentre outras 

informações, nos baseamos em: i) artigos constantes de quatro livros produzidos para documentar, 

de forma crítica, as tentativas de implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte (Hidrelétricas 

do Xingu: o Estado Contra as Sociedades Indígenas, organizado por Lúcia M.M Andrade, em 

1988; Tenotã-mõ: alertas sobre as consequências dos projetos hidrelétricos no rio Xingu, 

organizado por Oswaldo Sevá Filho, em 2005; Painel de Especialistas: Análise Crítica do Estudo 

de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, organizado por Sônia 

M.S.B.M. Santos e Francisco del Moral Hernandez, em 2009; e Belo Monte e a questão indígena, 

organizado por João Pacheco de Oliveira e Clarice Cohen, em 2014); ii) documentos oficiais 

referentes à exploração da Amazônia e ao projeto de construção de uma usina hidrelétrica na 

Volta Grande do Xingu (Planos Nacionais de Energia; transcrição de pronunciamento do 

Presidente Médici na SUDAM, em 1970; portarias,  estudos, notas, mapas e outros documentos 

produzidos por órgãos estatais; transcrição de pronunciamento do Presidente Lula da Silva, no 

lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, em 2007; legislação nacional); iii) 

documentos referentes à elaboração do Decreto Legislativo 788, de 2005, pelo Congresso 

Nacional (Projeto de Decreto Legislativo 1785, Justificativa do Projeto, Pareceres das Comissões 

Parlamentares, atas de reuniões, legislação mencionada pelos parlamentares); iv) outros artigos 
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de atores sociais envolvidos no conflito (FALCÃO, 2010; FEARNSIDE, 2009, 2009a, 2009b; 

MOYA ET ALL, 2007; VENTURA ET ALL, 2012); v) teses sobre a ocupação recente da 

Amazônia (FLEURY, 2013; LOUREIRO, 2009; SKIDMORE, 1988; VERDUM, 2007, 2012, 

2012a); vi) notícias de jornais e revistas; vii) estudos e informações disponibilizadas pelas 

empresas responsáveis pela construção do empreendimento. 

 

2.3 Coleta e descrição dos dados 

 

Para respondermos nossa pergunta de pesquisa traçamos, no capítulo 5, relações entre 

interpretações dadas ao parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 e discursos de desenvolvimento 

mobilizados pelos participantes do caso Belo Monte. No entanto, para que isso fosse possível, 

precisamos produzir, no capítulo 4, uma espécie de inventário daquilo que foi dito pela AGU, 

pelo MPF, pela PGR, pela AS e pelo STF em suas peças, pareceres, decisões e acórdão. Para a 

realização dessa tarefa, utilizamos um quadro analítico que nos permitiu organizar os dados 

coletados nos documentos estudados. Esta seção dedica-se, pois, ao relato da elaboração desse 

quadro, e à explicação de sua operacionalização 

Para sua consolidação, duas outras versões foram anteriormente formuladas: uma delas foi 

absolutamente abandonada, por sua incapacidade descritiva; a outra, bastante eficaz, foi 

pontualmente aprimorada para dar conta da complexidade do nosso universo. A subseção Em 

busca de um quadro analítico: duas versões anteriores conta a razão do abandono daquela, e do 

aprimoramento desta. A apresentação de nosso quadro é feita na subseção Quadro analítico: 

versão final, em que explicamos suas categorias e critérios classificatórios.  

Com isso, não apenas explicitamos as operações por nós executadas, mas também 

esperamos contribuir para o trabalho daqueles que se lançam no sinuoso percurso da análise de 

acórdãos, sentenças, decisões judiciais, pareceres, etc., apresentando um método de coleta de 

dados. Além disso, nos anexos, oferecemos uma reflexão teórica sobre o par conceitual princípio 

e consequência, que aparece em alguns trabalhos jurídicos como ferramenta para a análise da 

atuação de tribunais. Igualmente, buscamos com isso aportar alguma contribuição metodológica 

para as pesquisas voltadas para a argumentação judicial. 

 

2.3.1 Em busca de um quadro analítico: duas versões anteriores 

 

A primeira versão do nosso quadro analítico contava com seis categorias por meio das 

quais pretendíamos classificar os argumentos encontrados nos documentos analisados, sendo elas: 

procedimental, socioambiental, de autoridade, econômico, político e jurídico. Essa versão, 

entretanto, se revelou pouco eficaz para os objetivos almejados, dado seu perverso efeito de 

aglutinar argumentos diferentes e dispersar argumentos semelhantes, dentre outras razões – como 
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bem nos alertou o professor Oscar Vilhena Vieira, na banca de qualificação desta dissertação, 

realizada em novembro de 2014, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas.  

A segunda versão do nosso quadro analítico nos foi generosamente dada pelo próprio 

professor Vieira, em referida banca qualificação. De acordo com ela, os argumentos encontrados 

nos documentos analisados deveriam ser classificados de acordo com duas categorias 

(argumentos de validade e argumentos consequencialistas) e três subcategorias (validade pela 

competência, validade procedimental e validade material, todas pertencentes à categoria 

validade). Como veremos mais adiante, o aprimoramento que propusemos a esta versão incidiu 

apenas nas zonas de sobreposição dessas categorias e subcategorias, que foram, no geral, 

mantidas. 

Conforme nos explicou o professor Vieira, argumentos de validade buscariam responder a 

seguinte pergunta “essa decisão, essa norma, esse decreto, valem ou não valem?” (VIEIRA, 2014: 

1:21’49-55), e estariam divididos em três subcategorias: i) competência, quando discutiriam se: 

“quem tomou a decisão, tinha competência para fazê-lo, ou não?” (VIEIRA, 2014: 1:22’12-17); 

ii) procedimental, quando discutiriam se: “ela [a decisão] é decorrente de um procedimento 

adequado? Por exemplo, tem que passar na Câmara, depois, tem que passar no Senado, se o 

Senado muda, precisa voltar para a Câmara... essa é uma discussão formal, de validade” (VIEIRA, 

2014: 1:22’17-32); iii) material, quando discutiriam se: “o resultado [da decisão] se contrapõem 

a algum direito material?” (VIEIRA, 2014: 1:22’32-44). Por sua vez, argumentos 

consequencialistas seriam aqueles em que “o Supremo [ou as partes] [vão] matizar seus 

argumentos de validade tendo em vista alguma meta, alguma disposição finalística, [por 

exemplo:] isso gera emprego, isso gera renda, isso gera preservação do meio ambiente” (VIEIRA, 

2014: 1:25’10-26). 

Com base nessas categorias e subcategorias, formulamos a seguinte tabela, a ser preenchida 

pelo binômico sim ou não, para classificar os argumentos encontrados em cada um dos 

documentos analisados:  
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MODELO DE TABELA – TÍTULO DO DOCUMENTO 

Categoria 

 

Validade pela 

competência 

 

Validade 

procedimental 

Validade material Consequencialista 

Discussão travada 

    

 

 

 

 

         Argumento 

Quem decidiu 

tinha 

competência? 

A decisão decorre 

de procedimento 

adequado? 

A decisão se 

contrapõem a 

algum direito 

material? 

A validação de 

uma determinada 

situação 

compromete 

alguma 

meta/disposição 

finalísitica? 

1.     

Tabela 4 Primeiro modelo de tabela para organização da argumentação 

  

 Em tese, as linhas dessa tabela – que representam, cada uma, um argumento – poderiam 

conter apenas uma coluna preenchida com a palavra sim, decorrendo daí a identificação do tipo 

de discussão travada pelo argumento (se validade pela competência, validade procedimental, 

validade material ou consequencialista), e sua consequente classificação em uma das categorias 

e subcategorias apresentadas. Ademais, em folha aparte, para cada linha preenchida, 

reconstruíamos o argumento coletado, registrando, assim, suas teses.  

 Dessa maneira, com o preenchimento de uma tabela para cada documento, foi possível 

classificar os argumentos encontrados de acordo com as categorias validade (e suas 

subcategorias) e consequência, e identificar o que foi dito em cada um deles, isto é, quais teses 

sobre competência, procedimento, direito material e consequência eles sustentavam. 

Desse modo, essa versão do nosso quadro analítico contribuiu para a precisa classificação 

de boa parte dos argumentos sustentados pelos participantes do caso Belo Monte. Por exemplo, 

na petição inicial da PET 2604, identificamos um argumento de validade pela competência e um 

argumento consequencialista quando a AGU afirmou, respectivamente: que a realização do 

EIA/RIMA de Belo Monte pela Fadesp não violava a competência do Ibama, e que a concessão 

do pedido pelo STF contribuiria para o desenvolvimento econômico do país. Igualmente, na 

petição inicial da ADI 3573, identificamos um argumento de validade material e um argumento 

de validade procedimental quando a PGR afirmou, respectivamente: que o DL 788/05 violava 

direito indígena ao não prever participação indígena nos resultados do Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte, e que o Decreto Legislativo 788/05 deveria ser considerado 

inconstitucional por falta de devolução à Câmara dos Deputados do PDC 1785, substancialmente 

alterado pelo Senado Federal.  

Nesses casos, preenchemos nossa tabela da seguinte maneira: 
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ARGUMENTAÇÃO AGU – PET 2604 

Categoria 

 

Validade pela 

competência 

 

Validade 

procedimental 

Validade material Consequencialista 

Discussão travada 

    

 

 

 

 

Argumento 

Quem decidiu 

tinha 

competência? 

A decisão decorre 

de procedimento 

adequado? 

A decisão se 

contrapõem a 

algum direito 

material? 

A validação de 

uma determinada 

situação 

compromete 

alguma 

meta/disposição 

finalísitica? 

1. SIM NÃO NÃO NÃO 

2. NÃO NÃO NÃO SIM 

Tabela 1 Argumentação AGU - PET 2604, de acordo com o primeiro modelo de tabela 

 

ARGUMENTAÇÃO PGR – ADI 3583 

Categoria 

 

Validade pela 

competência 

 

Validade 

procedimental 

Validade material Consequencialista 

Discussão travada 

   pelo argumento:  

 

 

 

Arg. 

Quem decidiu 

tinha 

competência? 

A decisão decorre 

de procedimento 

adequado? 

A decisão se 

contrapõem a 

algum direito 

material? 

A validação de 

uma determinada 

situação 

compromete 

alguma 

meta/disposição 

finalísitica? 

1. NÃO NÃO SIM NÃO 

2. NÃO SIM NÃO NÃO 

Tabela 2 Argumentação PGR - ADI 3573, de acordo com o primeiro modelo de tabela 

 

Entretanto, depois de classificados todos os argumentos encontrados nos documentos 

analisados, constatamos que a classificação exclusiva em uma dessas categorias ou subcategorias 

(isto é, a classificação dos argumentos como argumento de validade pela competência, ou de 

validade procedimental, ou de validade material, ou consequencialista, de modo absoluto) 

simplificava a complexidade de alguns argumentos, que pareciam estar situados numa espécie de 

zona de sobreposição, apresentando elementos pertencentes a mais de uma categoria . Vejamos 

dois exemplos. 

Se, por um lado, podíamos afirmar com precisão que a AGU sustentava um argumento 

consequencialista quando alegava que o EIA/RIMA de Belo Monte não poderia ser sustado 
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porque isso prejudicava a política energética e o desenvolvimento nacional, por outro, 

enfrentávamos dificuldade para classificar a alegação do MPF de que, nos termos do artigo 231, 

parágrafo 3º, da CF/88, povos indígenas deveriam ser consultados pelo Congresso Nacional antes 

da condução do EIA/RIMA de Belo Monte porque referido empreendimento iria gerar danos ao 

modo de vida indígena. Seria esse um argumento de validade material – porque o MPF 

contrapunha um direito material (no caso, o direito constitucional de participação política, 

estabelecido pelo artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88) a uma determinada situação (no caso, a 

condução do EIA/RIMA de Belo Monte) –, ou seria um argumento consequencialista – porque o 

MPF tinha em vista uma disposição finalística (no caso, a geração de danos ao modo de vida 

indígena) para questionar a validade de uma determinada situação (no caso, a condução do 

EIA/RIMA de Belo Monte)? 

Se, por um lado, podíamos afirmar com precisão que a PGR sustentava um argumento de 

validade procedimental quando alegava que o DL 788/05 era inconstitucional porque, após 

alteração pelo Senado Federal, o PDC 1785 não retornou à Câmara dos Deputados, por outro, 

enfrentávamos dificuldade para classificar a alegação da AGU de que o DL 788/05 era válido 

porque, nos termos do parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88, condicionava a autorização do 

Congresso Nacional a realização de estudos técnicos favoráveis, e porque sua promulgação não 

resultava prejuízo para povos indígenas. Seria esse um argumento de validade procedimental – 

porque a AGU considerava que a elaboração de referido Decreto cumpria com os requisitos 

formais estabelecidos por mencionado parágrafo –; seria um argumento de validade material – 

porque a AGU considerava que uma determinada situação (no caso, a promulgação do DL 788/05) 

não violava um direito material (no caso, o direito de participação política, estabelecido pelo 

mesmo artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88) –; ou ainda, seria um argumento consequencialista – 

porque a AGU tinha em vista o fato do citado Decreto não gerar prejuízo para povos indígenas? 

Sugerimos que parte dessa complexidade está relacionada ao próprio conteúdo do 

parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, afinal, referida norma, ao mesmo tempo: i) 

estabelece um procedimento; ii) garante um direito material; e, iii) exige um juízo 

consequencialista para sua aplicação. A redação do parágrafo é a seguinte: 

 

CF/88. Art. 231. § 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. 

 

Assim, se entendemos procedimento como um conjunto de requisitos sequencialmente 

ordenados, cujo cumprimento é necessário para a produção de um resultado pretendido, então, ao 

determinar que o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas (resultado pretendido) 

só pode ser efetivado com a autorização do Congresso Nacional (requisito anterior), ouvidas as 
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comunidades indígenas afetadas (outro requisito anterior), mencionado parágrafo 3º estabelece 

um procedimento. De outra parte, é possível entender que, ao exigir, para a efetivação do 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas, autorização do Congresso Nacional, 

ouvidas as comunidades indígenas afetadas, mencionado parágrafo 3º estabelece, para essas 

comunidades, o direito de participar politicamente de referida deliberação do Poder Legislativo 

(exploraremos esse ponto com mais detalhe no capítulo seguinte). Ainda, dada a referência às 

comunidades afetadas, a norma dá margem para a discussão acerca da sua aplicação na hipótese 

de não afetação, exigindo, para tanto, um juízo sobre as consequências, para comunidades 

indígenas, do aproveitamento que se pretende autorizar. 

Nesse cenário, após diversas leituras do inventário elaborado por intermédio da segunda 

versão do nosso quadro analítico, identificamos os argumentos que nos pareciam situados em 

referida zona de sobreposição, e extraímos deles os elementos que lhes outorgavam seu caráter 

híbridos (isto é, a plausibilidade de sua classificação em mais de uma categoria, ao mesmo 

tempo). Depois disso, reformulamos pontualmente nosso quadro, criando um mecanismo que nos 

permitiu classificar os argumentos híbridos em sua complexidade, sem perder, porém, a precisão 

na classificação dos argumentos absolutos (isto é, dos argumentos plenamente classificáveis em 

apenas uma categoria ou subcategoria).  

 

2.3.2 Quadro analítico: versão final  

 

A versão final do nosso quadro analítico mantém as categorias validade e consequência e 

as subcategorias procedimental e material apresentadas pela versão anterior, mas transforma a 

subcategoria competência em critério alocado na subcategoria procedimental, e insere na 

categoria validade a modulação híbrido ou absoluto. Desse modo, temos as seguintes 

possibilidades classificatórias: a) argumento de validade procedimental absoluto, b) argumento 

de validade procedimental híbrido, c) argumento de validade material absoluto, d) argumento de 

validade material híbrido, e) argumento de decisão por consequência. O diagrama abaixo ilustra 

essas possibilidades: 
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Vejamos a definição de cada um desses conceitos.  

1. A categoria validade reconhece argumentos que buscam afirmar ou negar a validade 

de um determinado ato (isto é, a condução de um EIA/RIMA, a celebração de um 

convênio, a promulgação de um Decreto Legislativo, uma autorização legislativa, um 

processo legislativo, uma decisão judicial ou um acórdão), subdividindo-se em: 

1.1 Validade procedimental: subcategoria que reconhece argumentos que alegam 

que: a) um determinado ato descumpre, cumpre ou não descumpre requisitos 

formais estabelecidos pela Constituição Federal ou pela legislação; b) 

determinada entidade é competente ou incompetente para produzir um 

determinado ato; c) a via eleita para a discussão judicial pretendida é adequada 

ou inadequada;  

1.2 Validade material: subcategoria que reconhece argumentos que alegam que 

determinado ato desrespeita um direito garantido para um sujeito jurídico 

determinado. 

2. A categoria decisão por consequência reconhece os argumentos que justificam a 

concessão ou a negação a um pedido judicial com base nos resultados que decorrerão 

dessa decisão; por definição, os argumentos assim reconhecidos jamais serão 

considerados híbridos. 

3. Além disso, a categoria validade apesenta os módulos: 

3.1 Absoluto: que identifica os argumentos plenamente reconhecidos por uma, e 

apenas uma, das categorias do quadro analítico. 

3.2 Híbrido: identificam os argumentos que, apesar de pertencerem a uma 

subcategoria, se assemelham a argumentos pertencentes a uma subcategoria ou 

categoria diversa, por apresentarem um ou mais dos seguintes elementos: a) 

implícito reconhecimento de direitos para um sujeito jurídico determinado; b) 

 

Argumento 

Decisão por 

consequência 

Validade 

Procedimental 

Material 

Absoluto 

Absoluto 

Híbrido 

Híbrido 

CATEGORIA: SUBCATEGORIA: MODULAÇÃO: DADO: 

Diagrama 1 Possibilidades de classificação de argumentos 

POSSIBILIDADES DE CLASSIFICAÇÃO  
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implícita afirmação de ausência de direitos para um sujeito jurídico determinado; 

c) premissa consequencialista, isto é, consideração das consequências de uma 

situação empírica para a construção do argumento. 

A utilização desse quadro analítico se deu da seguinte forma: 

1.  Em primeiro lugar, depois de encontrado um argumento, identificávamos sua tese 

central e, de acordo com ela, classificávamo-lo em uma de nossas categorias ou 

subcategorias.  

2. Após essa classificação, verificávamos se os argumentos de validade apresentavam 

algum dos elementos do módulo híbrido:  

2.1 Em caso afirmativo, tais elementos eram registrados, e o argumento recebia a 

modulação híbrido; 

2.2 Em caso negativo, o argumento recebia a modulação absoluto. 

Destacamos, ainda, o seguinte: 

1. Justificativa para surgimento do módulo híbridos. A figura “híbrido”, resultante da 

proposta da modulação dos argumentos de validade, surgiu para dar conta dos argumentos 

situados na zona de sobreposição entre categorias e subcategorias, isto é, os argumentos que não 

seriam plenamente abarcados por apenas uma dessas categorias ou subcategorias. Justamente por 

isso, tal figura tem dimensão residual, atestada, aliás, pela menor quantidade relativa de 

argumentos assim modulados. A tabela abaixo apresenta esses dados: 

 

QUANTIDADE DE ARGUMENTOS HÍBRIDOS, EM COMPARAÇÃO 

 
Argumentos absolutos e de decisão por 

consequência 

Argumentos 

híbridos 
Total 

Validade procedimental 21 12 33 

Validade material 3 2 5 

Decisão por 

consequência 
18 x 18 

Total 42 14 56 

Tabela 3  Distribuição de argumentos híbridos, em comparação  

  

1’. Corolário da afirmação anterior: como a modulação “híbrido” destina-se às zonas de 

sobreposição, argumentos classificados numa subcategoria jamais serão considerados híbridos 

por se assemelharem a argumentos dessa mesma subcategoria; essa modulação incide em 

argumentos classificados numa subcategoria, mas assemelhados a argumentos classificados numa 

categoria ou subcategoria diversa. 

2. Argumentos híbridos se assemelham a argumentos de validade material e/ou a 

argumentos de decisão por consequência, jamais a argumentos de validade procedimental. Essa 
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é uma constatação que decorre das diversas leituras e tentativas de organização do nosso material 

empírico. Trata-se, pois, de uma regularidade dos argumentos encontrados nesses documentos. 

Também por isso, os elementos que identificam os argumentos híbridos são: a) implícito 

reconhecimento de direitos para um sujeito jurídico determinado; b) implícita afirmação de 

ausência de direitos para um sujeito jurídico determinado; c) premissa consequencialista, isto é, 

consideração das consequências de uma situação empírica para a construção do argumento.  

3. Argumentos de decisão por consequência jamais são considerados híbridos, por 

definição. Obviamente, ao justificar a concessão ou a negação de um pedido judicial, referidos 

argumentos fazem uma série de considerações implícitas sobre direito material. Entretanto, tornar 

esse tipo de argumento híbrido é contraproducente, já que isso enfraquece demasiadamente as 

diferenças e os limites classificatórios, dificultando a posterior manipulação dos dados.  

4. Combinações possíveis para argumentos híbridos. Considerando que os argumentos 

híbridos são argumentos de validade; considerando que os argumentos híbridos podem se 

assemelhar a argumentos de validade material e a argumentos de decisão por consequência; e, 

considerando que argumentos classificados numa subcategoria jamais se assemelham a essa 

mesma subcategoria; as possíveis combinações para a formação de argumentos híbridos são: a) 

argumento procedimental assemelhado a argumento material; b) argumento procedimental 

assemelhado a argumento de decisão por consequência; c) argumento procedimental 

assemelhado a argumento material e a argumento de decisão por consequência; d) argumento 

material assemelhado a argumento de decisão por consequência. O diagrama abaixo ilustra essas 

possibilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Argumento de decisão por consequência x premissa consquencialista: o critério para a 

classificação de um argumento na categoria decisão por consequência é a identificação de uma 

justificativa para a concessão ou a negação de um pedido judicial baseada nos resultados 

decorrentes dessa própria decisão. Em outros termos, os argumentos de decisão por consequência 

estão ocupados, especificamente, com a decisão judicial em debate, discutido se o pedido 

Categoria do argumento    Categorias assemelhadas 

 

Validade procedimental 
Validade material 

Decisão por consequência 

Validade material 

Diagrama 2 Combinações possíveis para os argumentos híbridos 

Validade material e Decisão por consequência 

Decisão por consequência 

Combinações possíveis para os argumentos híbridos 
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formulado por uma das partes litigantes deve ser negado ou concedido, dados os resultados que 

decorrerão dessa ou daquela opção. Esse vínculo entre resultados e decisão judicial a ser tomada 

é fundamental para identificação dessa categoria de argumentos. Por outro lado, as premissas 

consequencialistas eventualmente encontradas nos argumentos de validade não estão voltadas 

para os resultados decorrentes da decisão judicial que será tomada, mas para as consequências de 

uma situação empírica; argumentos com premissas consequencialistas consideram as 

decorrências de um evento para afirmar a existência de um direito, ou a necessidade de 

cumprimento de um requisito legal.  

Por exemplo, ao alegar que, nos termos do artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88, povos 

indígenas deveriam ter sido consultados pelo Congresso Nacional antes da condução do 

EIA/RIMA de Belo Monte porque referido empreendimento iria gerar danos ao modo de vida 

indígena, o MPF apresenta um argumento de validade material que afirma o direito indígena de 

participação política, mas cuja construção se baseia numa premissa consequencialista, que leva 

em consideração as consequências do empreendimento para determinados povos indígenas. 

Diferentemente, a AGU apresenta um argumento de decisão por consequência ao afirmar que seu 

pedido deve ser concedido porque sua negação coloca o desenvolvimento econômico do país em 

risco. Essa diferença pode ser sistematizada da seguinte maneira: 

 

Tabela 4 Diferença de critérios: decisão por consequência x premissa consequencialista 

 

6. Identificação de argumentos de validade procedimental que, implicitamente, 

reconhecem ou afirmam a ausência de direitos para um sujeito jurídico determinado: isso ocorre 

sempre que, necessariamente e sem contradição, uma tese central sobre procedimento contém 

uma tese velada sobre direito material. Por exemplo, quando a AGU alega que para a condução 

do EIA/RIMA de Belo Monte é desnecessária a autorização do Congresso Nacional (tese sobre 

procedimento: ato não descumpre requisito), a AGU também alega, de modo velado, que povos 

indígenas não têm direito de participar de uma deliberação para autorizar referidos estudos. 

DECISÃO POR CONSEQUÊNCIA X PREMISSA CONSEQUENCIALISTA 

Argumento de decisão por 

consequência 
Argumento com premissa consequencialista 

Justificam uma decisão pelos 

resultados dela decorrente. 

EX.: Como decidir X resulta Y       

Então, decida X  

Discutem questões procedimentais ou de direito material, mas levam 

em consideração as consequências de uma situação empírica. 

EX. 1: Quando a situação S gera efeitos E, o direito D existe/o requisito 

R deve ser cumprido; S gera E; logo D existe/R deve ser cumprido. 

EX. 2:  Quando a situação S gera efeitos E, o direito D existe/o requisito 

R deve ser cumprido; S não gera E; logo D inexiste/R não precisa ser 

cumprido. 
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Há uma situação específica, envolvendo o parágrafo 3º, do artigo 231, da Constituição 

Federal em que essa operação é considerada impossível: da tese que alega que o requisito da 

autorização do Congresso Nacional para o aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas foi descumprido, não se extrai, necessariamente, que os povos indígenas têm direito de 

participação política. Como veremos mais adiante, há um entendimento que sustenta ser 

constitucional a autorização deliberada pelo Congresso Nacional sem a participação dos povos 

indígenas. Assim, a menos que haja outra tese explicitando o desrespeito ao direito indígena de 

participação política (o que é reconhecido pela categoria validade material como outro 

argumento), não extraímos da tese de descumprimento do requisito da autorização a tese implícita 

do desrespeito ao direito indígena de participação. 

Essas operações foram registradas em treze tabelas (uma para cada documento analisado), 

idênticas ao modelo apresentado nos anexos.  Também nos anexos explicamos de forma que essas 

tabelas foram preenchidas. 

 

2.4 Análise dos dados: discricionariedade, direitos e discursos de desenvolvimento 

 

 Depois de coletados os dados, para responder nossa pergunta de pesquisa, traçamos 

relações entre as interpretações dadas ao parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 e os discursos de 

desenvolvimento eventualmente mobilizados pelos participantes do caso Belo Monte. Essa 

operação foi executada da seguinte forma:  

1. Em cada documento estudado, buscamos identificar: 

1.1 Nos argumentos que propunham interpretações para o mencionado parágrafo 3º, o 

direito que era reconhecido para os povos e comunidades indígenas (se é que algum direito era 

reconhecido para esses sujeitos jurídicos) e as condições que eram estabelecidas para o exercício 

da discricionariedade dos Poderes da União para o aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas; 

1.2 Nos argumentos de decisão por consequência e nas premissas consequencialistas 

constantes de alguns argumentos de validade, os discursos de desenvolvimento que eram 

mobilizados (se é que algum discurso de desenvolvimento era mobilizado); 

2. Depois dessa identificação, constamos, em cada documento estudado, quais discursos 

acompanhavam quais interpretações do referido parágrafo 3º.  

3. Por fim, traçadas essas relações em todos os documentos, pudemos responder nossa 

pergunta: existe relação entre os discursos de desenvolvimento mobilizados pelos participantes 

do caso Belo Monte e a forma como esses atores interpretaram o parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal? Qual? 
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Adiantamos aqui o resultado da pesquisa. Confirmando apenas parcialmente nossa 

hipótese, chegamos à seguinte conclusão: em primeiro lugar, parece existir uma tendência para 

que, quando mobilizados discursos de desenvolvimento, a interpretação dada ao parágrafo 3º 

imponha menos condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União e reduza, 

ou desconsidere, os direitos de participação política dos povos e comunidades indígenas; por outro 

lado, alguns discursos de desenvolvimento foram mobilizados num sentido aposto, e serviram 

tanto para afirmar os direitos políticos de povos e comunidades indígenas, quanto para impor mais 

condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União.  

 Vejamos com mais detalhe, cada uma dessas operações. 

 

2.4.1 Interpretações do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal: discricionariedade 

e direitos para povos e comunidades indígenas 

 

 Sugerimos que o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 é resultado 

de uma negociação (travada na Assembleia Nacional Constituinte de 1987) em que os envolvidos 

enfrentavam os dilemas já conhecidos do aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas, determinando, como solução, a participação indígena nos debates do Congresso 

Nacional sobre a autorização desse tipo de empreendimento (os fundamentos dessa sugestão são 

apresentados no início do capítulo 4). 

 Desse modo, entendemos que referida norma estabelece um procedimento para que o 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas seja efetivado (a necessidade anterior de 

autorização do Congresso Nacional), e confere um direito para povos e comunidades indígenas 

(o direito de participar dos debates do Congresso Nacional sobre referida autorização). 

 Entretanto, nem todos os participantes do caso Belo Monte entenderam o parágrafo 3º do 

artigo 231 da CF/88 dessa maneira.  

Nesse cenário, analisamos as diferentes interpretações dadas a esse parágrafo atentando-

nos para: i) o eventual reconhecimento de direitos conferidos para povos e comunidades 

indígenas; ii) o procedimento que teria sido estabelecido para a efetivação do aproveitamento de 

recursos hídricos em terras indígenas. 

Em relação ao reconhecimento de direitos para povos e comunidades indígenas, as 

interpretações podem: i) não reconhecer qualquer direito, implicitamente rejeitando a condição 

de sujeitos jurídicos desses povos e comunidades; ii) reconhecer um direito de participação na 

deliberação do Congresso Nacional para autorizar o aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas; ou, iii) reconhecer um direito não de participação política, mas à informação, 

afirmando que povos e comunidades indígenas deveriam apenas ser informados da autorização 

do Congresso Nacional para autorizar o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas. 
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Ainda, em relação ao reconhecimento do direito indígena de participação na deliberação 

do Congresso Nacional, identificamos dois posicionamentos: i) aqueles que afirmavam que essa 

participação deveria ocorrer no Congresso Nacional e que os povos e comunidades indígenas 

deveriam ser olvidados pelo Congresso Nacional; e ii) aqueles que afirmavam que essa 

participação poderia se dar no âmbito de outros órgãos ou instituições (por exemplo, o Ibama). 

Nesse caso, consideramos que a interpretação do mencionado parágrafo 3º reduzia o direito que 

havia sido constitucionalmente reconhecido para povos e comunidades indígenas.   

Em relação ao procedimento que teria sido estabelecido para a efetivação do 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas, as interpretações podem: i) propor que 

o licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento deve acontecer após a autorização do 

Congresso Nacional; ii) propor que os estudos ambientais referentes a esse tipo de 

empreendimento devem acontecer antes da autorização do Congresso Nacional; iii) propor que 

povos e comunidades indígenas devem participar dos debates do Congresso Nacional sobre a 

autorização para esse tipo de empreendimento; ou iv) propor que povos e comunidades indígenas 

não devem participar dos debates do Congresso Nacional sobre a autorização para esse tipo de 

empreendimento. 

 Nesse ponto da análise, um conceito jurídico desempenha um papel fundamental: a 

discricionariedade. Em Discretion (2013), Herbet Hart propõe que a discricionariedade deve ser 

entendida como um tipo específico de escolha, diferente tanto das escolhas baseadas meramente 

na vontade, no desejo ou no gosto daquele que toma uma decisão, quanto das decisões que, por 

serem guiadas por princípios claros, determinados e específicos, não dão margem para opções (no 

exemplo de Hart, não há discricionariedade quando decide-se apontar um lápis com uma faca e 

não com uma colher, nem com um garfo) (HART, 2013: 656-658). Para Hart, a 

discricionariedade estaria, então, em um ponto intermediário entre uma posição em que qualquer 

escolha é válida, e outra em que não há escolha, por haver apenas uma opção válida. 

  Consequentemente, Hart entende a discricionariedade como uma “virtude intelectual, 

quase um sinônimo de sabedoria prática, sagacidade, prudência; a discricionariedade seria o poder 

de discernir e distinguir o que é apropriado a ser feito (...)”20 (HART, 2013: 656). Para Hart, 

quando a discricionariedade é exercida há uma razão que justifica uma decisão como a melhor 

que poderia ser tomada, em um campo onde não há uma clara definição daquilo que seria o correto 

(2013: 656-686). Em suma, para Hart, o fator constitutivo da discricionariedade é o fato de: 

 

“[subsistir] uma escolha a ser feita pela pessoa para quem a discricionariedade é 

autorizada; uma escolha que não é determinada por princípios formulados de antemão, 

embora os fatores que devam ser levados em conta e que devam ser conscientemente 

                                                           
20 “It is worthwhile, I think, remembering that discretion is after all the name of an intellectual virtue : it 
is a bering near-synonym for practical wisdom or sagacity or prudence ; it is the power of discerning or 
distinguishing what in various fields is appropriate to be done (...)” (HART, 2013: 656). 
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sopesados para a tomada de tal decisão devam ser identificáveis”21 (HART, 2013: 

661). 

 

 Além disso, depois de explorar as razões da existência da discricionariedade nos sistemas 

legais (HART, 2013: 661-663)22, Hart argumenta que a principal pergunta a ser feita sobre a 

discricionariedade diz respeito às melhores condições para o seu exercício, isto é, às melhores 

condições para a tomada de decisões situadas num espaço em que não há garantia de correção e 

que tampouco podem ser guiadas por princípios elaborados de antemão (2013: 664)23.  

 Dado esse sentido ao conceito de discricionariedade, e considerando o parágrafo 3º do 

artigo 231 da Constituição Federal, entendemos que a efetivação do aproveitamento de recursos 

hídricos em terras indígenas depende de um duplo exercício de discricionariedade: tanto do Poder 

Executivo, que tem a iniciativa de elaborar projetos desse tipo, justificando-os racionalmente (nos 

termos do artigo 176, da CF/88), quanto do Poder Legislativo, que tem a incumbência de autorizá-

los, também mediante um processo racional de deliberação (nos termos do artigo 231, parágrafo 

3º, da CF/88). 

 Nesse contexto, consideramos haver dois tipos de interpretações do mencionado 

parágrafo 3º: aquelas que impõem mais condições para o exercício dessa discricionariedade para 

esses poderes, e aquelas que impõem menos condições para tal exercício. Ao primeiro grupo 

pertenceriam as interpretações que entendem que o licenciamento ambiental de usinas 

hidrelétricas situadas em terras indígenas deve ocorre após a autorização do Congresso Nacional, 

e as interpretações que entendem que povos e comunidades indígenas devem participar dos 

debates do Congresso Nacional sobre a autorização para esse tipo de empreendimento. Ao 

segundo, as interpretações que entendem que os estudos ambientais referentes a esse tipo de 

empreendimento deve acontecer antes da autorização do Congresso Nacional, e as interpretações 

que entendem que povos e comunidades indígenas não deveriam participar dos debates do 

Congresso Nacional sobre a autorização para esse tipo de empreendimento. 

 Considerando essas implicações das interpretações do mencionado parágrafo 3º para o 

exercício da discricionariedade dos Poderes da União para a efetivação do aproveitamento de 

recursos hídricos em terras indígenas, assim como os direitos reconhecidos para os povos e 

comunidades indígenas, é que analisamos os argumentos apresentados pelos participantes do caso 

Belo Monte. 

                                                           
21 “(...) there remains a choice to bem made by the person to whom the discretion is authorized which is 
not determined by principles which may be formulated beforehand, although the factors which we must 
take into account and conscientiously weigh may themselves be indentifiable” (HART, 2013: 661) 
22 Hart também explora esse tema no capítulo 7 do livro The Concept f Law (HART, 2012). 
23 “Hence, in such fields as these, the important matter, having diagnosed what it is that renders 
discretionary jurisdiction inevitable, is to identify what are the optimum conditions for the exercise of 
discretion, because where we cannot be sure of being right, we can at least do what er can to obtain the 
best conditions for decisions” (HART, 2013: 664). 
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2.4.2 Consequencialismos e discursos de desenvolvimento. 

 

Como já adiantamos, para identificarmos discursos de desenvolvimento eventualmente 

mobilizados pelos participantes do caso Belo Monte, debruçamo-nos sobre seus argumentos de 

decisão por consequência e sobre as premissas consequencialistas constantes de alguns de seus 

argumentos de validade. A depender do tipo de resultado destacado por esses argumentos e 

premissas, constatávamos a mobilização de: i) discurso tradicional de desenvolvimento; ii) 

discurso de desenvolvimento como liberdade; iii) discurso de desenvolvimento sustentável com 

ênfase econômica; iv) discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase em participação 

política. 

 De acordo com a literatura consultada, consideramos que: 

1. No discurso tradicional de desenvolvimento, desenvolvimento relaciona-se com a 

superação da pobreza (entendida como escassez material) pelo crescimento econômico 

(BIELSCHOWSKY, 2000: 15-44, MARTINUSSEN, 1997: 16-72; ESCBOAR, 2012: 55-101; 

SCHAPIRO, 2009, 2011; SANTOS, 2012; POSNER, 1988). 

2. No discurso do desenvolvimento como liberdade, a noção de desenvolvimento está 

relacionada com a ampliação das liberdades individuais e com a possibilidade das pessoas 

guiarem suas vidas da maneira que julgam valiosa; nesse processo, a riqueza material, os direitos 

civis e políticos, o acesso à educação e aos serviços médicos, e a liberdade econômica 

desempenham papel fundamental (SEN, 1999; NUSSBAUM, 2011). 

3. No discurso de desenvolvimento sustentável (BRUNDTLAND, 1987; BARONI, 1992; 

GUIMARÃES, 1998; CASTRO, 1998; SILVEIRA e CRESPO: 225-228, 2000; MAIA, 2000: 

355-357; AZEVEDO-RAMOS, 2010), a noção de desenvolvimento está relacionada com a 

satisfação das necessidades materiais das gerações atuais e futuras, consideradas a finitude dos 

recursos naturais e a importância do meio-ambiente natural para a vida humana; por vezes, esse 

discurso também pode se ocupar com as limitações do modelo tradicional de desenvolvimento 

para a distribuição dos bens e do poder político; por isso, dividimos o discurso de desenvolvimento 

sustentável em: 

3.1 Discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase econômica, em que o 

desenvolvimento resulta de um equilíbrio entre crescimento econômico com distribuição de renda 

e responsabilidade ecológica; 

3.2  Discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase em participação política, em 

que o desenvolvimento resulta de um equilíbrio entre crescimento econômico com distribuição 

de renda, responsabilidade ecológica e participação popular na gestão dos recursos naturais.  

 Com essa tipologia em mente, buscamos identificar os discursos de desenvolvimento 

mobilizados pelos participantes do caso Belo Monte em seus argumentos e premissas 

consequencialistas. 
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3. Contextualização do caso Belo Monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo – fruto de generosa sugestão do professor Ricardo Verdum, na banca de 

qualificação desta Dissertação –, reconstituímos o histórico do Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte, abordando seu surgimento, na década de 1970, sua paralisação ao final dos anos 1980, 

sua retomada em meados dos anos 1990, sua nova paralisação no início dos anos 2000, sua nova 

retomada anos depois e, finalmente, o início da sua construção, em 2011. Em meio a isso, 

apresentamos: as variações do projeto da usina (que em sua primeira versão previa uma área de 

alagamento de 1.225 km² e uma capacidade de produção de 8.380 MW, e, na última, uma área de 

alagamento de 516 km² e uma capacidade de produção de 11.233 MW), e críticas à ele 

direcionadas pela comunidade científica; as tentativas de obstruir judicialmente o 

empreendimento, e manifestações dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos 

referentes à ele; os povos e comunidades indígenas afetados pela obra, de acordo com diferentes 

documentos; a destinação da eletricidade produzida; e os interesse políticos que o fundamentavam 

Belo Monte.  
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3.1 Kararaô, prelúdio de Belo Monte 

 

Em 1970 a história da exploração econômica da Amazônia brasileira teve inaugurada uma 

nova etapa (LOUREIRO, 2009: 39-45), marcada por um discurso de desenvolvimento de moldes 

tradicionais.  

Em tal ano, preocupado tanto com os problemas sociais atribuídos à falta de terras 

produtivas no Nordeste, quanto com a cobiça de países estrangeiros sobre os recursos naturais 

cada vez mais conhecidos da Amazônia, o governo federal lançou, por meio do Decreto-lei 1.106, 

o Programa de Integração Nacional (SKIDMORE, 1988: 287-295). Segundo Delfim Neto, à 

época Ministro da Fazenda, o objetivo do PIN era “deslocar o centro de gravidade da economia, 

empurrando-o para o Norte, e tentar repetir naquela região o que já se [havia conseguido] na 

região Centro-Sul do país” (apud SKIDMORE, 1988: 291-292).  

Conforme explicou o então Presidente da República Emílio Garrastazu Médici em 

pronunciamento em Reunião Extraordinária da SUDAM, por meio das construções que 

constituíam a primeira etapa do PIN – principalmente, as rodovias Transamazônica e Cuiabá-

Santarém –, o regime militar buscava “adiantar o relógio amazônico”, isto é, “desenvolver a 

Amazônia solidária ao Nordeste [e] em consonância com o desenvolvimento de todo o Brasil” 

(MÉDICI, 1971: 147-148; SKIDMORE, 1988: 290). Para o regime militar, essas rodovias eram 

estratégicas porque possibilitariam a ocupação da Amazônia, a exploração de seus recursos 

minerais e a fecundação das suas “terras virgens e solos férteis”, contribuindo para a 

transformação de seus “bens geográficos” em “verdadeiros bens econômicos”. Segundo Médici:  

 

“Nosso esforço inicial será concentrado na [rodovia] Transamazônica (...) para servir 

àquelas regiões cuja ocupação deverá processar-se de pronto e com absoluta 

prioridade. Prolongando a estrada (...), ao interceptar os terminais navegáveis, 

estaremos facilitando a exploração de reservas de ferro, manganês, estanho, chumbo, 

ouro, cobre e fecundando terras virgens e solos férteis, que vão deixar de ser bens 

geográficos para se transformarem em verdadeiros bens econômicos”. (MÉDICI, 

1971: 150-151). 

 

Conforme consta do II Plano Nacional de Desenvolvimento 1975-1979 (MME, SD: 48, 

49 e 65), e como conta André Saraiva de Paula (2005: 123), a partir de meados dos anos 1970 a 

exploração mineral e a produção de energia elétrica na Amazônia ganharam força nos planos 

militares. Em capítulo referente à política energética nacional, por exemplo, o II PND destacou o 

potencial hidráulico amazônico na execução do Programa Ampliado de Energia Elétrica, por 

meio do qual o governo federal pretendia aumentar a capacidade nacional de geração de energia, 

e expandir os sistemas de transmissão e distribuição: 
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“III -  Execução de Programa Ampliado de Energia Elétrica, (...) capaz de realizar, 

no período, um aumento de cerca de 60% na capacidade instalada de geração, além 

das correspondentes expansões nos sistemas de transmissão e distribuição. 

(...) 

“Deverão, se favoráveis os estudos de viabilidade, ser executados dois projetos 

energéticos na bacia do Tocantins (Tucuruí e São Félix), além de amplo programa de 

pesquisa do potencial hidroelétrico da Amazônia (notadamente os rios Xingu, Tapajós 

e Madeira)” (MME, SD: 65 – destaque no original). 

 

Conforme explicam alguns autores (LOUREIRO, 2009: 61; PAULA, 2005: 122-124), e 

como consta do próprio II PND (MME, SD: 4 – 6, 11 – 14, 19, 24 – 26, 49, 62 – 65), o cenário 

econômico internacional e o lugar ocupado pelo Brasil na geopolítica do desenvolvimento 

contribuíram para esse quadro, afinal, a proposta de exploração dos recursos amazônicos, 

constante do II PND, fazia parte de uma estratégia de crescimento econômico que, dentre outros 

fatores, tentava se aproveitar da crise internacional do petróleo dos anos 1970. Com efeito, em 

resposta a essa crise, países desenvolvidos buscaram transferir atividades de alto consumo 

energético para países não desenvolvidos. 

Por exemplo, em 1975, a Eletronorte – subsidiária da Eletrobrás24 criada em 1973 para 

atuar na região Norte (BRASIL, 1973) – iniciou a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, no 

rio Tocantins; concluída a obra, em 1984, a energia elétrica produzida pela usina passou a suprir 

a demanda, dentre outras, da Albrás, uma das maiores fábricas de alumínio do mundo, instalada 

no Pará como resultado da associação da NAAC (consórcio de trinta e duas empresas japonesas) 

com a Companhia Vale do Rio Doce (PINTO, 2005: 97-98;  PAULA, 2005: 116, 123; SEVÁ, 

2005: 30-31; SEVÁ FILHO, 2014: 173-175). 

Foi nesse contexto que, em 1974, a Eletronorte contratou o CNEC, grupo ligado à 

empresa Camargo Corrêa, para avaliar o potencial hidráulico do rio Xingu (KRAÜTER, 2005: 

10; DO VALLE, 2005: 63; FALCÃO, 2010: 86). Em dezembro de 1979, o CNEC concluiu os 

Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu25, encaminhando-os, no 

ano seguinte, para o DNAE, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia responsável pela 

promoção e desenvolvimento da produção de energia elétrica no Brasil (KRAÜTER, 2005: 10; 

MOYA, FRANCO E REZENDE, 2007: 2, 5; FALCÃO, 2010: 96; DO VALLE, 2005: 67; 

BRASIL, 1965).  

A Figura 1 localiza o rio Xingu no mapa político do Brasil: 

                                                           
24 De acordo com o artigo 2º, da Lei 3.890-A, de 1961, são objetivos da Eletrobrás “a realização de estudos, 
projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia 
elétrica, bem como a (...) celebração dos atos de comércio decorrentes dessas atividades” (BRASIL, 1961). 
25Grosso modo, estudos de inventário hidrelétrico definem o potencial de uma bacia hidrográfica. 
Atualmente, o assunto é regulamentado pela Resolução 393, de 4 de dezembro de 1998, da ANEEL. 
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Figura 1 Localização do rio Xingu (Fonte: IBGE, SD – adaptado)  

 

Switkes e Sevá (2005: 14) contam que referidos Estudos de Inventário propunham, para 

o aproveitamento ideal da bacia do Xingu, a construção de cinco usinas hidroelétricas ao longo 

do rio Xingu (eixos Jarina, Kokraimoro, Ipixuna, Babaquara e Kararaô26) e uma no rio Iriri (eixo 

Cachoeira Seca), cujas represas alagariam uma área de cerca de 20 mil km². Segundo a Funai 

(2009: 10), esses Estudos de Inventário previam que, assim aproveitado, o rio Xingu garantiria 

20.375 MW. De acordo com Do Vale (2005: 67) e Magalhães (2005: 255), esse empreendimento 

afetaria aproximadamente quarenta povos indígenas, habitantes de doze terras indígenas, 

localizadas desde a Volta Grande do Xingu, no Pará, até o Parque Indígena do Xingu, no Mato 

Grosso. A Figura 2 representa a disposição dos barramentos projetados ao longo do rio Xingu: 

 

                                                           
26 A usina hidrelétrica Kararaô foi posteriormente renomeada como Belo Monte, conforme se verá. Por 
isso, na Figura 2, onde se lê “6. Belo Monte”, leia-se “6. Kararaô”. 
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Figura 2 Disposição dos barramentos ao longo do rio Xingu (SEVÁ, 2005: 38) 

 

O DNAE, por sua vez, aprovou os Estudos de Inventário apenas em março de 1988, 

autorizando, em agosto, a realização dos Estudos de Viabilidade Técnica27 do Complexo 

Hidrelétrico de Altamira – projeto que compreendia a construção dos Aproveitamentos 

Hidrelétricos Kararaô e Babaquara, (KRAÜTER, 2005: 10; MOYA, FRANCO E REZENDE, 

2007: 2, 5; FALCÃO, 2010: 96; DO VALLE, 2005: 67; DNAE, 1988, 1988a). Apesar de referida 

autorização constar da Portaria 1.107, de 30 de agosto, de 1988, Moya, Franco e Rezende (2007: 

5) contam que esses Estudos de Viabilidade foram iniciados em 1980.  

Esperava-se que o Complexo Hidrelétrico de Altamira tivesse capacidade para gerar cerca 

de 15.000 MW de energia elétrica – 8.380 MW pela Usina Kararaô, 6.274 MW pela Usina 

Babaquara –, alagando uma área de mais de 7 mil km² – 1.225 km² pelo reservatório de Kararaô, 

6.140 km² pelo de Babaquara (SEVÁ, 2005: 41-46; FUNAI, 2009: 10). Segundo Eduardo 

Viveiros de Castro e Lúcia M.M. de Andrade (1988: 7), os povos indígenas Juruna, Arara, 

Kararaô, Xicrin, Asuriní, Araweté e Parakanã eram “imediata e diretamente ameaçados” pelo 

empreendimento, que inundaria total ou parcialmente seus territórios. Nas palavras dos autores: 

 

“A implantação do Complexo Hidrelétrico de Altamira, parte já definida de um 

gigantesco plano de aproveitamento hidrelétrico da bacia do Rio Xingu, ameaça 

imediata e diretamente sete povos indígenas que habitam essa região. As usinas de 

Cararaô e Babaquara e seus reservatórios representam um passo decisivo na história 

da verdadeira guerra movida pelo Estado brasileiro contra os povos indígenas. Os 

Juruna, Arara, Kararaô, Xicrin, Asurini, Araweté e Parakanã estarão diante de um 

salto qualitativo no processo de confinamento e expropriação territorial, redução 

demográfica, sujeição política e destruição sócio-cultural planejada a que vêm sendo 

                                                           
27 Grosso modo, nesses estudos avalia-se a “viabilidade econômica do empreendimento”, identifica-se as 
“condicionantes físicas para sua implantação (estrutura geológica do local de implantação, 
disponibilidade de material para construção, dentre outros)” e busca-se prever o tempo e os recursos 
financeiros e tecnológicos requeridos pelo projeto (DO VALLE, 2005: 65-66). 
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submetidos desde o final do século XVI. Seus territórios serão parcial ou totalmente 

submersos; várias de suas aldeias serão deslocadas; terão de enfrentar efeitos 

desorganizadores sobre suas formas econômicas e políticas; por fim, os ‘benefícios’ 

que lhes serão outorgados como ‘compensação’ irão constituir, no mínimo, um novo 

conjunto de injunções externas que deverão lutar para controlar” (CASTRO e 

ANDRADE, 1988: 7). 

 

A seguir, a Figura 3 indica a localização dos Aproveitamentos Babaquara e Kararaô e as 

Áreas Indígenas – assim reconhecidas à época – que seriam afetadas pelo Complexo Hidrelétrico 

de Altamira. A Figura 4, por sua vez, mostra a configuração do Aproveitamento Hidrelétrico 

Kararaô, e a Figura 5, sua área de alagamento e Terras Indígenas afetadas.  

Quanto a diferença entre as Áreas e as Terras Indígenas representadas pelas Figuras 3 e 

5 (respectivamente), cabe destacar que enquanto esta foi produzida pela EPE com dados de 2011, 

aquela foi elaborada por Castro e Andrade com base nos dados de 1986. Conforme se verá, a 

Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu não foi declarada de posse dos índios Arara do 

Maia senão no início de 2011, e os limites da Terra Indígena Trincheira Bacajá só foram 

homologados pela Presidência da República em outubro de 1996 (BRASIL, 1996). Isso explica a 

discrepância entre as Áreas e as Terras representadas pelas Figuras abaixo.  
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Figura 3 Áreas Indígenas afetadas pelo Complexo de Altamira (CASTRO; ANDRADE, 1988: 9) 
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Figura 4 Configuração do Aproveitamento Hidrelétrico Kararaô (Fonte: MOYA; 

FRANCO; REZENDE, 2007: 4) 

 

 

Figura 5 Área de alagamento e Terras Indígenas 

afetadas pelo Aproveitamento Hidrelétrico Kararaô 

(Fonte: EPE, 2011: 1)  
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Em outubro de 1989, os Estudos de Viabilidade Técnica do Aproveitamento Hidrelétrico 

Kararaô foram concluídos e encaminhados para o DNAE (DO VALLE:2005, 68; MOYA, 

FRANCO E REZENDE, 2007: 7-8). Apesar do empreendimento estar adequado às diretrizes do 

Plano Nacional de Energia 1987/2010 – elaborado em 1987 pelo Ministério de Minas e Energia 

–, que seguia atribuindo grande importância para o potencial energético dos rios amazônicos 

(MME, 1987: 25-26, 40-62), o Departamento manifestou-se apenas em 1993, desaprovando os 

Estudos, e exigindo sua revisão, sobretudo em relação a questões “sócio-políticas” (DO 

VALLE:2005, 68; MOYA, FRANCO E REZENDE, 2007: 7-8). Desse modo, desde finais da 

década de 1980 até a sua retomada em meados dos anos 1990, o projeto de barrar o rio Xingu foi 

deixado de lado (KRAÜTER, 2005: 10; DO VALE, 2005: 67; SWITKES E SEVÁ, 2005: 15; 

PINTO, 2005: 101-102; FALCÃO, 2010: 110-113, SEVÁ FILHO, 2014: 176-177). 

Essa interrupção foi interpretada de duas maneiras. Por um lado, importantes funcionários 

da Eletronorte à época – como o diretor José Antônio Muniz Lopes e o engenheiro e geólogo John 

Denys Cadman, idealizador da obra – relacionaram a entrada de Fernando Collor na Presidência 

da República, no início dos anos 1990, à paralisação dos projetos nacionais de geração de energia 

hidrelétrica, o que incluía o Complexo Hidrelétrico de Altamira (FALCÃO, 2010: 102 e 110). 

Segundo Muniz Lopes: “(...) em 1989 o setor elétrico estava praticamente quebrado. (...) Todos 

os projetos pararam: Tapajós, Madeira...” (FALCÃO, 2010: 110). Por outro, alguns a 

consideraram resultado da mobilização social contrária ao Complexo Hidrelétrico de Altamira 

(KRAÜTER, 2005: 10; SWITKES E SEVÁ, 2005: 15; DO VALLE, 2005: 67; PINTO, 2005: 

101-102; SEVÁ, 2005: 46-49; 2013: 37-39; FISHER, 2014; FLEURY, 2013: 37-39; SEVÁ 

FILHO, 2014: 175-176).  

Com efeito, ao final dos anos 1980, articulados local, nacional e internacionalmente, 

povos indígenas, ONGs, antropólogos, ambientalistas, setores da Igreja Católica (na figura do 

CIMI) e líderes políticos haviam formado um movimento de oposição que alcançou grande 

repercussão – sobretudo após a divulgação de uma imagem da índia Tuíra, da etnia Kayapó, 

empunhando um facão contra o rosto de José Antônio Muniz Lopes, no I Encontro dos Povos 

Indígenas do Xingu, evento de protesto que reuniu mais de três mil pessoas na cidade de Altamira, 

em fevereiro de 1989 –, contribuindo, inclusive, para que o Banco Mundial retirasse um 

financiamento anteriormente previsto para a viabilização do empreendimento (KRAÜTER, 2005: 

10-11; SEVÁ, 2005: 15; SWITKES E SEVÁ, 2005: 15; DO VALLE, 2005: 67; PONTES JR.; 

BELTRÃO, 2005: 84; HOCHSTETLE, 2011: 1; FLEURY, 2013: 37-39). Segundo Fisher (2014), 

o repúdio da opinião pública internacional e o recuo do Banco Mundial teriam sido fatores 
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determinantes para que o Estado brasileiro – com sua economia frágil e seu regime democrático 

recém inaugurado – abandonasse o projeto de Altamira28. 

De acordo com Fleury (2013: 38), já no I Encontro do Povos Indígenas do Xingu, o diretor 

da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, teria “[anunciado] que, por implicar agressão cultural 

aos índios, a usina Kararaô – nome que é um grito de guerra em Kayapó – receberia outro nome 

(...), [sendo] posteriormente rebatizada de Usina Hidrelétrica de Belo Monte”. 

 

 

 

Figura 6 I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu (Fonte: ISA, SD; Foto: Paulo Jares) 

 

                                                           
28 Para uma avaliação jurídico sociológica dos potenciais e das limitações da internacionalização (ou, 
transnacionalização) dos movimentos indígenas resistentes às grandes obras de exploração dos recursos 
naturais, ver: RODRÍGUEZ GARAVITO Y ARENA, 2007. 
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Figura 7 Tuíra empunha facão contra José A. M. Lopes, diretor da Eletronorte, no I Encontro dos Povos 

Indígenas do Xingu, em 1989 (Fonte: RE, 2011; Foto: Celso Júnior) 

  

Em meados da década de 1990 o projeto da hidrelétrica Kararaô foi, então, retomado, 

agora com o nome Belo Monte. Ao final de 1994, o DNAE, por meio da Portaria 769, de 25 de 

novembro, criou um Grupo de Trabalho para reavaliar o empreendimento, atualizar seus estudos 

e analisar sua viabilidade “sócio-política” (DNAE, 1994; DO VALLE, 2005: 67; MOYA, 

FRANCO, REZENDE, 2007: 8; FALCÃO, 2010: 113). Assim, referido GT apresentou para a 

Eletrobrás uma proposta para “minimizar os impactos ambientais de qualidade da água no rio 

Bacajá; eliminar a interferência do reservatório com a Terra Indígena Paquiçamba e diminuir a 

área de inundação do reservatório do AHE Belo Monte, minimizando os custos com realocações” 

(FALCÃO, 2010: 113; MOYA, FRANCO, REZENDE, 2007: 8). Com isso, em 1999, a Eletrobrás 

foi autorizada pelo Ministério de Minas e Energia a prosseguir com os estudos técnicos 

necessários para a execução do empreendimento (FALCÃO, 2010: 113; MOYA, FRANCO, 

REZENDE, 2007: 8). 

Não seria equivocado dizer que essa retomada permanecia adequada aos planos do Poder 

Executivo Federal para a Amazônia brasileira, afinal, como conta Ricardo Verdum (2007: 20-22), 

também no Plano Plurianual 1996-1999 constava a estratégia de integrar a região amazônica ao 

“espaço produtivo brasileiro”, além do objetivo de consolidação de uma “política de integração 

regional da América do Sul” (VERDUM, 2007: 20).  
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Esse ideal de integrar a Amazônia à economia cumpriria função importante na história da 

Hidrelétrica de Belo Monte igualmente nos anos 2000. De acordo com Verdum (2007: 17-22), 

em setembro de 2001, em reunião realizada em Brasília, um grupo de doze países sul americanos29 

liderados pelo Brasil concebeu a estratégia de Integração das Infraestruturas Regionais Sul-

Americanas para solucionar “o problema da fragmentação da infraestrutura” (17) da América do 

Sul e para “tornar a economia da região (...) mais competitiva no cenário internacional (...) e 

atraente para investimentos privados” (20). A IIRSA foi internalizada pelo Brasil, dentre outros 

mecanismos, pelo Programa de Aceleração do Crescimento – lançado em janeiro de 2007 –, que 

buscava a ampliação e o fortalecimento das “conexões internas do país e com os países vizinhos” 

por intermédio, dentre outras medidas, de investimentos em infraestrutura (VERDUM, 2007: 28; 

2012; 2012a)30.  

Verdum explica que no centro do PAC estava a Amazônia (VERDUM, 2007: 29), região 

cujas atividades econômicas demandariam grandes projetos de infraestrutura, dentre os quais a 

construção de usinas hidrelétricas e a expansão da rede de distribuição de energia (VERDUM, 

2007: 34). Figurando sempre entre os principais projetos do PAC, a Hidrelétrica de Belo Monte 

tornou-se, em 2010, seu empreendimento mais importante, conforme declarou o então Ministro 

do Meio Ambiente, Carlos Minc (OESP, 2010). 

Mas, não nos adiantemos. Até aqui vimos que, com a emergência de uma etapa 

desenvolvimentista na história da exploração econômica da Amazônia brasileira – inaugurada nos 

anos 1970 – surgiu o plano de aproveitar o potencial energético do rio Xingu, a ser viabilizado, 

inicialmente, por meio do Complexo Hidrelétrico de Altamira, conjunto de Hidrelétricas que 

garantiria a produção de 15.000 MW e cujos reservatórios alagariam uma área de mais de 7 mil 

km², ameaçando direta e imediatamente os povos e comunidades Juruna, Arara, Kararaô, Xicrin, 

Asuriní, Araweté e Parakanã. Vimos também que embora adequado ao Plano Nacional de Energia 

Elétrica 1987/2010, entre 1989 e meados da década de 1990, esse projeto foi deixado de lado. 

Vimos, por fim, que no momento de sua retomada e na década posterior, o Poder Executivo 

Federal seguia com a estratégia de integrar a Amazônia à economia. 

 

3.2 Enquanto não há Decreto Legislativo 

 

Embora o projeto do Complexo Hidrelétrico de Altamira tenha sido deixado de lado, o 

governo federal retomou, em meados da década de 1990, os planos de aproveitar o potencial de 

                                                           
29 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela (VERDUM, 2007: 17). 
30 Para uma discussão mais aprofundada a respeito da integração proporcionada pelo PAC, ver: VERDUM, 
2012a, especialmente páginas 14 em diante. 
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energia hidráulica do rio Xingu, prosseguindo com os estudos técnicos referentes à Hidrelétrica 

Belo Monte. 

Assim, como consequência da autorização concedida pelo Ministério de Minas e Energia 

(ver acima), a Eletrobrás produziu, em meados do ano 2000, a Avaliação da UHE Belo Monte – 

documento que considerava o empreendimento atrativo, recomendava o aprofundamento dos 

Estudos de Viabilidade e sugeria sua entrada em operação em março de 2008 –; como 

consequência dessa Avaliação, em dezembro de 2000, Eletrobrás e Eletronorte celebraram um 

Acordo de Cooperação Técnica para a elaboração daquilo que seria a 2ª Etapa dos Estudos de 

Viabilidade do AHE Belo Monte, o que resultou no Relatório Final dos Estudos de Viabilidade 

do Complexo Hidrelétrico Belo Monte, encaminhado para a Aneel em fevereiro de 2002; nesse 

documento, afirmava-se que o empreendimento teria uma potência instalada de 11.181 MW, 

garantiria a geração de 4.796 MW médios de energia e alagaria uma área de 440 km² (MOYA, 

FRANCO, REZENDE, 2007: 8-9, 14). Desse modo, o projeto Belo Monte aumentava em cerca 

de 30% a potência que havia sido prevista para o Aproveitamento Hidrelétrico Kararaô (de 8.380 

MW para 11.181 MW), com uma área de alagamento quase três vezes menor (de 1.225 km² para 

440 km²).  

Como explicam Moya, Franco e Rezende (2007: 8-9), o Relatório Final dos Estudos de 

Viabilidade do Complexo Hidrelétrico Belo Monte não continha o Estudo de Impacto Ambiental 

do empreendimento, afinal, desde maio de 2001 sua condução estava obstaculizada por uma série 

de medidas liminares concedidas pelo Poder Judiciário – inclusive pelo STF –, fundamentadas 

na falta de Decreto Legislativo do Congresso Nacional autorizando o aproveita do potencial 

energético do rio Xingu, dentre outras razões (veremos os pormenores dessa decisão judicial no 

capítulo seguinte, na seção dedicada à PET 2.604-7/PA). 

Em análise crítica do projeto Belo Monte, Switkes e Sevá (2005: 18) argumentaram que 

apenas com a regularização da vazão do Xingu – naturalmente caracterizada por ampla variação 

– por meio da construção de outra usina hidrelétrica, rio acima, o Complexo Hidrelétrico Belo 

Monte seria capaz de gerar os 4.796 MW médios de energia, previstos pela Eletronorte. De acordo 

com simulação proposta pelos autores, como aproveitamento único na bacia do Xingu, Belo 

Monte garantiria não mais de 1.356 MW médios de energia (2005: 17). Por isso, suspeitava-se 

que, após a implantação do Complexo Hidrelétrico Belo Monte, o Poder Executivo Federal 

retomaria a iniciativa de construir o Aproveitamento Hidrelétrica Babaquara (atualizado na forma 

de Usina Hidrelétrica Altamira), o que ampliaria os danos ambientais e sociais na região 

(SWITKES E SEVÁ, 2005: 23-25; DO VALLE, 2005: 70). 

A seguir, a Figura 8 situa o Complexo Hidrelétrico Belo Monte regional e nacionalmente, 

enquanto a Figura 9 apresenta sua configuração. Como é possível perceber, embora alterado o 

projeto, a localização do empreendimento permanecia a mesma que havia sido prevista para o 

Aproveitamento Hidrelétrico Kararaô. 
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Figura 8 Localização do Complexo Hidrelétrico Belo 

Monte, escala nacional e regional (Fonte: ISA, SDa) 

 

 

 

Figura 9 Configuração do Complexo Hidrelétrico Belo Monte no início dos anos 2000: usina 

principal no sítio Belo Monte, usina complementar no sítio Pimentel (Fonte: MOYA, 

FRANCO, REZENDE, 2007: 10)  
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Conforme as Figuras, o Complexo Hidrelétrico Belo Monte seria implantado na Volta 

Grande do Xingu. A Volta Grande, por sua vez, faz parte do médio Xingu, região caracterizada 

por grande diversidade étnica e cultural, “reunindo povos pertencentes a três dos quatro macro-

troncos linguísticos existentes no Brasil – Tupi, Jê e Karib” (MAGALHÃES, 2005: 257). Como 

explica Antonio Carlos Magalhães: 

 

“A região do médio Xingu notabiliza-se por se constituir no que pode ser considerado 

uma grande província multiétnica, reunindo povos pertencentes a três dos quatros 

macro-troncos linguísticos existentes no Brasil – Tupi, Jê e Karib; não existindo 

apenas falantes da língua Aruak. Tal fato torna essa região, que se insere no que 

Galvão (...) denominou de ‘área cultural Tocantins-Xingu’, excepcionalmente 

representativa da diversidade linguística e cultural dos indígenas na Amazônia 

brasileira e especialmente no estado do Pará. Assim, pertencentes ao tronco linguístico 

tupi são encontrados os povos indígenas – Asurini do Xingu, Araweté, Juruna, 

Kuruaya, Parakanã e Xipaya. De língua jê, tem-se os Kayapó, os Xicrin do Bacajá e 

os Kararaô, os dois primeiros bastante populosos. De língua Karib, os Arara que, por 

sua vez, estão distribuídos em dois grupos distintos: aqueles constatados pela FUNAI 

em meados dos anos oitenta do século passado, residentes nas Terras Indígenas Arara 

e Cachoeira Seca, e aqueles que entraram em contato com a população regional em 

fins do século XIX e princípios do século XX, conhecidos hoje como Arara do Maia” 

(2005: 257). 

 

A Figura 10 representa o médio Xingu e identifica as Terras Indígenas declaradas ou 

homologadas até o ano de 2011:  

 

 
Figura 10 Representação da região do médio Xingu (Fonte: CTI, SD - adaptado) 
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 Até meados dos anos 2000, os pesquisadores que analisavam criticamente o projeto do 

Complexo Hidrelétrico Belo Monte argumentavam que ao menos quatro conjuntos de povos e 

comunidades indígenas locais seriam direta e imediatamente afetados, não pelo alagamento do 

reservatório da Hidrelétrica, mas pela transformação que o empreendimento imporia ao rio Xingu, 

que teria sua vazão localmente reduzida (SEVÁ, 2005: 45-46; MAGALHÃES, 2005: 257, 259-

262; COSTA, 2005: 274-275). De acordo com esses autores, Belo Monte comprometeria o modo 

de vida: i) dos Juruna (tronco linguístico tupi), habitantes da Terra Indígena Paquiçamba; ii) dos 

Xicrin e Kararaô (tronco linguístico jê) e dos Paracanã, Araweté e Asurini (tronco linguístico 

tupi), habitantes da Terra Indígena Trincheira Bacajá; iii) dos índios “beiradeiros” – 

“desaldeiados” habitantes das margens do rio Xingu, na Volta Grande, integrantes de famílias 

Xipaia e Curuaia (tronco linguístico tupi) e Kayapó (tronco linguístico jê); e, iv) dos Arara do 

Maia (tronco linguístico karib), habitantes da região conhecida como Terra do Maia, reconhecida 

como Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu apenas no ano de 2008 (RIMA, 2009: 48). 

Sobre os impactos do empreendimento, explica Oswaldo Sevá: 

 

“Dentre os que mais seriam atingidos pelo projeto Belo Monte, estão os índios 

Jurunas que, em 1988 eram 35 pessoas na aldeia Paquiçamba, na margem esquerda 

do Xingu (...). Na versão remodelada, esta TI se tornaria uma ilha original, 

cercada pela água da represa no lado Norte e, do outro, por um trecho de rio com 

a vazão bastante diminuída em todas as épocas do ano, quase seco de uma vez no 

verão amazônico. 

(...) 

“Mas haveria também os demais, que saíram de suas aldeias, ou cujos pais o fizeram, 

e que estão desaldeiados, e são beiradeiros do Xingu na Volta Grande. A 

antropóloga Lúcia Andrade, da CPI-SP, que os conheceu na época em que se anunciou 

o primeiro projeto de usina, em 1988, estimava a população indígena da região da 

Volta Grande em 100 pessoas incluindo as que estão dentro da terra Paquiçamba, e as 

que vivem ali perto em ilhas e na margem direita do Xingu, e alguns grupos que se 

urbanizaram, morando na Vila São Sebastião, bairro Recreio, em Altamira, junto com 

grupos de índios Xipaia e Curuaia. 

“O CIMI (...), de Altamira, registra, em 2003, um total de quase 400 pessoas, 

agrupadas em dezenas de famílias Xipaia, Curuaia, Caiapó, e um aldeamento de 

índios Arara do Pará, um povo que se espalha nas duas beiras do Xingu e nas ilhas 

da Volta Grande, especialmente nas localidades Ilha da Fazenda e Maias, os quais 

seriam certamente atingidos pela formação daquela represa do primeiro projeto, 

pois os seus locais atuais seriam alagados mesmos, ou ficariam à beira do futuro 

lago. Ou então, poderiam ser prejudicados também pela interrupção de acessos 

e percursos, por causa da proximidade com canteiros de obras, vias de acessos e 

com a montagem de torres e linhas de transmissão, e pelo alagamento de 

igarapés. 

“Mesmo mudando o nome para Belo Monte e mudando o eixo do barramento para a 

Ilha Pimentel, muitos ainda seriam atingidos pela mudança do regime do rio 

Xingu e dos afluentes que ali desembocam, exatamente no trecho que ficaria mais 

tempo mais seco, abaixo do vertedouro principal ali previsto (...). 

“Uma outra TI importante na região, chamada Trincheira Bacajá, onde moravam 

382 pessoas dos grupos Xicrin, Kararaô, Parakanã, Araweté e Asurini do Xingu, 

estava muito ameaçada pois o represamento do rio Bacajá avançaria até uma das 

aldeias, a da Trincheira. Por isto, o engenheiro Muniz, já como presidente da 
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Eletronorte, podia declarar no início de 2000: ‘Na primeira versão do projeto, se o 

lago ficasse com 1,2 mil km², isto praticamente significaria a morte do rio Bacajá, um 

afluente do Xingu. Com a redefinição do projeto, a Eletronorte garante que o Bacajá, 

para alívio dos ambientalistas, não será comprometido’. O que também não é a 

previsão correta: com o redesenho da represa, o Bacajá passaria a desaguar no 

trecho em que o Xingu teria de 15% a menos de 50% de sua vazão natural, e 

portanto, o seu trecho final poderia sofrer mudanças drásticas na dinâmica 

fluvial” (200: 45 – destacamos). 

 

  De modo semelhante, Antonio Carlos Magalhães argumenta: 

 

“É importante frisar que a terra indígena Paquiçamba será atingida em qualquer das 

opções se adote para a construção de barragens no Rio Xing. Em outras palavras, o 

povo Juruna poderá ter grande parte de seu território inundado com a formação do 

reservatório, ou, poderá vê-lo secar a tal ponto que dificultará suas locomoções 

quer nas proximidades, quer em seus deslocamentos a Altamira. 

“(...) [A]s localidades situadas próximas à Terra Indígena Paquiçamba são todas elas 

constituídas por indígenas em casamentos inter e intra-étnicos entre Juruna, Arara, 

Curuaia e Xipaia, ou com regionais’. 

“Os dados sobre os Arara do Maira ainda são por demais incipientes. (...) 

(...) 

“O nome Maia, hoje incorporado a esses Arara, deve-se ao seringalista que residia 

numa ilha próxima à área que habitam e com quem mantinham relações amistosas. A 

área por eles pleiteada está situada à margem direito do Rio Xingu, defronte às 

terras Juruna do Paquiçamba, no município de Senador José Porfírio. 

Atendendo à solicitação feita por eles, a FUNAI está em processo de coleta de 

dados que, por suposto, deve reconhecer este território enquanto terra indígena 

Arara do Maia” (2005: 261 – destacamos).  

 

 Também nesse sentido as palavras de Reinaldo Corrêa Costa: 

 

“Outro grande grupo social são os índios da Volta Grande, agrupados em uma área 

oficialmente reconhecida, a Área Indígena Paquiçamba. São índios Juruna, que 

estão na margem esquerda do Xingu e do outro lado, na comunidade Maia, existe um 

grupo de índios Arara, em terras não reconhecidas oficialmente e estes não aparecem 

nos comentários da Eletronorte, mais a jusante há uma família inter-étnica de um não-

índio e uma Xipaia, predomina nos filhos a identidade cultural da mãe. 

“Estes grupos, cada um com sua especificidade (interna e externa ao grupo), estão 

na área que ficará de águas baixas. O modo de vida tem em sua base, assim como 

os ribeirinhos, na policultura associada à pesca. Sendo que fazem coleta de castanha-

do-pará e andiroba, e vendem em Altamira. São considerados como não afetados pelo 

[empreendimento], nos planos oficiais. Mas sem sazonalidade dos rios, como ficarão, 

a mercê da sorte? Como navegarão em trechos sempre secos e encachoeirados? A 

questão do transporte é fundamental, e isto ficará alterado, assim como para os 

ribeirinhos, encarecendo os produtos no mercado altamirense, que dificilmente 

pagarão mais alto, podendo causar um empobrecimento maior por aqueles que ficarão 

cerceados pelo complexo. 

“Com o projeto consolidado esses ficarão prejudicialmente isolados em suas 

terras que não poderá ser capaz de garantir a reprodução do modo de vida 

devido ao quase isolamento pela dificuldade de circulação de qualquer natureza. 

Isto inclui assistência médica e escolar principalmente, e de fiscalização contra 

ataques de especuladores de terras” (2005: 274-275 – destacamos). 
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Desse modo, embora o repudiado projeto da usina Kararaô tenha sido alterado, o projeto 

Belo Monte seguia afetando os povos e comunidades indígenas locais.  

Com a crise energética nacional do início dos anos 2000, o interesse do Poder Executivo 

Federal na viabilização do empreendimento foi reforçado. Como contam Sevá (2005: 48), 

Fearnside (2009a), Paula (2005: 118-122) e Switkes e Sevá (2005: 15), em 2001, as reservas de 

água dos sistemas de eletricidade Sudeste-Centro Oeste e Nordeste revelaram-se insuficientes 

para os padrões nacionais de consumo – que vinham aumentando desde o início dos anos 1990 – 

, sujeitando as “regiões não-amazônicas a racionamentos de eletricidade e a blecautes repetidos” 

(FEARNSIDE, 2009a), e fortalecendo os argumentos daqueles que advogavam pela exploração 

do potencial energético da região Norte, especialmente por meio de Belo Monte. 

Assim, com a intenção de contornar a crise (FEARNSIDE, 2009a), em agosto de 2001, o 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, editou a Medida Provisória 2.198-5, a qual 

“[criava] e [instalava] a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de Governo, 

[estabelecia] diretrizes para programas de enfrentamento da crise de energia elétrica e [dava] 

outras providências” (BRASIL, 2001). Dentre tais providencias, ficava estabelecido, pelo artigo 

8º, parágrafo 2º, inciso III, que o licenciamento ambiental de usinas hidrelétrica deveria ser 

concluído no prazo máximo de seis meses. 

Também nesse contexto, o Conselho Nacional de Política Energética, órgão vinculado à 

Presidência da República e presidido pelo Ministro de Minas e Energia (BRASIL, 1997), expediu 

a Resolução nº 2, de 17 de setembro de 2001, por meio da qual reconhecia o interesse estratégico 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no planejamento hidrelétrico nacional, propunha a 

autorização do licenciamento ambiental e de outros estudos, e determinava o início desses pela 

Eletrobrás, por intermédio da Eletronorte (CNPE, 2001).  

Conforme contam Switkes e Sevá (2005: 19), à essa época, ainda não se sabia qual seria 

a destinação da eletricidade produzida – de fato, isso começou a ser definido após o encerramento 

do leilão de energia da usina, em 2010, apenas –, mas previa-se que o Complexo Hidrelétrico iria: 

 

“1. atender o consumo de outras regiões e/ou  

2. atender a região Norte; e aí os fluxos de energia podem se bifurcar em 

* para atender os mercados convencionais urbanos e rurais da região e/ou 

* para atender os consumidores eletrointensivos aí já instalados e/ou 

* atender os eletrointensivos que venham a se instalar” (2005: 19). 

 

 Pelo que se cogitava, portanto, o potencial de energia hidráulica do rio Xingu seria 

aproveitado para suprir as necessidades locais e de outras regiões do país e da empresa – atual e 

futura – de exploração dos recursos minerais amazônicos.  

Portanto, no início dos anos 2000 o Poder Executivo Federal buscava não apenas 

viabilizar, mas também acelerar a implantação da estratégica usina hidrelétrica de Belo Monte.  
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3.3 Pós Decreto Legislativo: EIA/RIMA, Licença Prévia, Licenças de Instalação, construção 

e uma Medida Cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

 

 Se no início dos anos 2000 a Eletronorte não pôde concluir o Estudo de Impacto 

Ambiental do Complexo Hidrelétrico Belo Monte porque o Poder Judiciário impediu sua 

condução por falta de autorização do Congresso Nacional (ver seção anterior), no dia 13 de julho 

de 2005, o Presidente do Senado Federal – o Senador Renan Calheiros – promulgou o Decreto 

Legislativo 788, que autorizou o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico 

Belo Monte, após a conclusão de estudos técnicos elaborados pela Eletrobrás (BRASIL, 2005).  

 Nesse mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a analisar a 

constitucionalidade de referido Decreto Legislativo, já que, para a Procuradoria Geral da 

República, a falta de participação de povos e comunidades indígenas em seu processo legislativo 

– dentre outras irregularidades –, eivava-o de vício. O STF, porém, não conheceu da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por considera-la instrumento inadequado para os objetivos pretendidos 

– veremos os pormenores dessa decisão no capítulo seguinte, em seção dedicada à ADI 3573. 

 Com isso, em 2006, a Eletronorte solicitou ao Ibama a elaboração de Termo de Referencia 

para os Estudos de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, iniciando 

seu licenciamento ambiental. Entretanto, fundamentando-se na invalidade do DL 788/05, o 

Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública para obstruí-lo. Após uma série de medidas 

liminares, em março de 2007, em decisão monocrática da Presidência, o STF considerou referido 

Decreto Legislativo válido e autorizou o Ibama a prosseguir com os Estudos de Impacto 

Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte – veremos os pormenores dessa decisão 

no capítulo seguinte, em seção dedicada à SL 125. 

 Foi em 2007, aliás, o ano em que o governo federal, por meio do Decreto nº 6.025, de 22 

de janeiro, instituiu o Programa de Aceleração do Crescimento: importante mecanismo para a 

Integração das Infraestruturas Regionais Sul-Americanas e para a incorporação da Amazônia ao 

espaço produtivo brasileiro, e no qual o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte ocupava um 

lugar de destaque (conforme visto acima). No dia de seu lançamento, o então Presidente da 

República, Luís Inácio Lula da Silva, chegou a considerar o PAC um instrumento para o 

aperfeiçoamento do modelo de desenvolvimento do Brasil, como se extrai de seu 

pronunciamento:  

 

“Meus amigos e minhas amigas, 

No nosso primeiro governo, conseguimos implantar um modelo de desenvolvimento 

firmado na estabilidade, no crescimento do emprego e do salário, na diminuição da 

pobreza e na melhoria da distribuição de renda. 

O desafio agora é acelerar o crescimento da economia, com a manutenção e ampliação 

destas e outras conquistas obtidas nos últimos anos. É hora, acima de tudo, de romper 
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barreiras e superar limites. Por isso, estamos hoje aqui para lançar o Programa de 

Aceleração do Crescimento”31 (FSP, 2007 - destacamos). 

 

 Também nesse ano, um novo Estudo de Inventário Hidrelétrico – elaborado pela Empresa 

de Pesquisa Energética e aprovado pela Aneel – substituiu os antigos Estudos de Inventário 

Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu – elaborado pela CNEC e aprovado pelo DNAE, 

entre os anos 1970 e 1980 –, atualizando os fundamentos técnicos para o aproveitamento ideal do 

potencial de energia hidráulica do rio Xingu, agora dependente, além da Hidrelétrica de Belo 

Monte, da “usina de Altamira” (reformulação do projeto da antiga usina Babaquara), da “usina 

Pombal” (reformulação do projeto da antiga usina Ipixuna) e da “usina São Félix” (reformulação 

do projeto da antiga usina Kokraimoro) (SEVÁ, 2014: 181).  

Isso mantinha e aprofundava a suspeita de que a viabilidade técnica e econômica de Belo 

Monte requeria a construção de outras usinas hidrelétricas no rio Xingu, e de que, após a 

implantação daquela, o Poder Executivo Federal se dedicaria a estas (FEARNSIDE, 2009, 2009a, 

2009b, 2009c). Mesmo depois do Conselho Nacional de Política Energética expedir a Resolução 

nº 6, de 3 de julho de 2008, explicitando que Belo Monte seria a única usina hidrelétrica 

implantada no rio Xingu (CNPE, 2008), Philip M. Fearnside – importante crítico do 

empreendimento – chegou a prever que, passados sete anos da conclusão dessa obra, a Usina de 

Altamira seria construída (2009c: 71). 

 Nesse ambiente, em maio de 2009, o Ibama anunciou o recebimento do Estudo de 

Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico Belo 

Monte, em elaboração desde finais de 2007 (IBAMA, 2009). De acordo com referido RIMA, a 

usina hidrelétrica teria capacidade de produção de 11.233 MW e contaria com dois reservatórios 

– um de 134 km² (Reservatório dos Canais), outro de 382 km² (Reservatório do Xingu) –, 

totalizando 516 km² de área alagada (ELETROBRÁS, 2009: 12 e 16). Ademais, o RIMA 

considerava que as já declaradas Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande do Xingu, 

além da Terra Indígena Juruna do Km 17 – à época, em processo de demarcação – estavam 

inseridas na Área de Influência Direta do empreendimento, e as Terras Indígena Arara, 

Koatinemo e Trincheira Bacajá, na Área de Influência Indireta (ELETROBRÁS, 2009). A Figura 

11, extraída do RIMA, apresenta essas áreas: 

 

                                                           
31 Para a íntegra do pronunciamento, ver: FOLHA DE SÃO PAULO, 2007. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u113897.shtml Último acesso: 05 de maio de 2014 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u113897.shtml
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Figura 11 Áreas de Influência do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte (Fonte: 

ELETROBRÁS, 2009: 31) 

 

Esses documentos foram alvo de fortes críticas por parte da comunidade científica, que 

nesse mesmo ano publicou o Painel de Especialistas, compilado de artigos que buscava 

identificar e analisar “problemas e lacunas” no EIA/RIMA de Belo Monte, dentre os quais se 

inseriam a identificação dos povos e comunidades afetados pelo empreendimento e o aferimento 

do tipo de impacto que por eles seria experimentado (SANTOS; HERNANDEZ, 2009). 

Por exemplo, Ascelard e Mello (2009: 43) criticaram a opção pelos conceitos de Área 

Diretamente Afetada, Área de Influência Direta e Área de Influencia Indireta, argumentando que, 

por meio deles, seriam identificados os impactos do empreendimento em certos “territórios”, mas 

não na “vida das pessoas” e em seus “processos sócio-culturais”32; além de compartilhar e 

                                                           
32 Em primeiro lugar, chama atenção o fato de que não se utiliza o termo “população atingida”, mas os 
termos “área de influência direta”, “área de influência indireta” e “área diretamente afetada”. O efeito 
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aprofundar essa crítica, Magalhães (2009: 61-69) apontou a existência de diversas lacunas no EIA, 

como a omissão sobre “povos indígenas Xipaya e Kuruaya” (61), sobre os “índios isolados” (62) 

e sobre os impactos do empreendimento no rio Iriri, em cujas margens se encontram as Terras 

Indígenas Cachoeira Seca, Kararaô, Arara e Koatinemo (67-68); por sua vez, Antonaz (2009: 36) 

afirmou categoricamente: “[n]ão há a possibilidade de qualquer conclusão referente aos aspectos 

sócio-antropológicos em virtude da metodologia utilizada. Com isso os dados explicitados no Eia 

não são relevantes para a análise sócio-antropológica e portando invalidam completamente as 

conclusões”. 

 Ao final de setembro de 2009, a Funai emitiu o Parecer Técnico 21/CMAM/CGPIMA-

FUNAI, em que analisava a Componente Indígena do Estudo de Impacto Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, considerando o empreendimento viável desde que 

observadas uma série de condicionantes – mais de 30 ações ou programas que deveriam ser 

realizados pelo futuro empreendedor de Belo Monte e pelo Poder Público para ampliar o 

conhecimento referente aos impactos da obra e para mitigar os efeitos já conhecidos (FUNAI, 

2009: 94-98; ROJAS, 2014: 113). De acordo com a Funai (FUNAI, 2009: 87-89), povos e 

comunidades indígenas habitantes de dez Terras Indígenas (Paquiçamba, Arara da Volta Grande 

do Xingu, Arara do Km 17, Trincheira-Bacajá, Araweté, Apyterewa, Kararaô, Koatinemo, Arara, 

Cachoeira Seca) e “índios isolado” seriam atingidos pelo empreendimento, da seguinte maneira: 

 

“Grupo 01 

TI Paquiçamba 

• Aumento da pressão fundiária e desmatamento no entorno; 

• Meios de navegação e transporte afetados; 

• Recursos hídricos afetados; 

• Atividades econômicas – pesca, caça e coleta afetadas; 

• Estímulo à migração indígena (da terra indígena para núcleos urbanos); 

• Aumento da vulnerabilidade da organização social; 

• Aumento das doenças infecto-contagiosas e zôonoses. 

TI Arara da Volta Grande/ Maia 

• Aumento da pressão fundiária e desmatamento no entorno; 

• Meios de navegação e transporte afetados; 

• Recursos hídricos afetados; 

                                                           
retórico evidente desses termos é o de visibilização dos impactos sobre o território (entendido como 
espaço físico, desprovido de significado social e cultural) e não sobre as pessoas que aí vivem e seus 
processos sócio-culturais. Segundo o RIMA, a ADA se restringe às áreas das obras da estrutura de 
engenharia (barragem, canteiros, estradas de acesso, bota-fora e áreas de inundação). As demais áreas 
são definias como áreas de “influência”, termo que também aponta para a minimização dos impactos. 
Não se explicita em nenhum momento os critérios que levaram à definição das áreas de influência direta 
e indireta, apontando-se apenas para o caráter de “vizinhança” em relação à usina e ao reservatório. Esta 
divisão não leva em consideração os impactos cumulativos da obra, que atingirão diretamente grupos 
indígenas e populações tradicionais que se encontram fora da chamada AID. Assim, das 9 terras indígenas 
afetadas pelo projeto, apenas duas estão dentro da AID, as outras 7 se localizam na Área de Influência 
Indireta. Do mesmo modo, os índios que moram as cidades não têm tratamento diferenciando dos demais 
moradores dos municípios e povoados. Como habitam margens de igarapés e do rio Xingu, seriam 
diretamente afetados e o RIMA aponta que “parte destes índios terá que ser reassentada por causa do 
AHE Belo Monte” (:57)” (ASCELARD e MELLO, 2009: 43). 
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• Atividades econômicas – pesca, caça e coleta afetadas; 

• Estimulo à migração indígena (da terra indígena para núcleos urbanos); 

• Aumento da vulnerabilidade da organização social; 

• Aumento das doenças infecto-contagiosas e zoonôses. 

Juruna KM 17 

• Aumento da pressão fundiária e desmatamento, no entorno, afetando os usos dos 

recursos naturais; 

• Estimulo à migração indígena (da terra indígena para núcleos urbanos); 

• Aumento da vulnerabilidade da organização social; 

• Aumento das doenças infecto-contagiosas e zoonôses. 

• Visibilidade e “empoderamento” político – Impacto positivo 

Grupo 02 – TIs Apyterewa, Araweté, Koatinemo, Kararaô, Arara e Cachoeira Seca 

• Aumento das invasões das TIs, tanto por caçadores e coletores, como pela ampliação 

das ocupações agrícolas, afetando a disponibilidade de recursos naturais; 

• Pressão sobre os recursos pesqueiros; 

• Estimulo à migração indígena (das terras indígenas para núcleos urbanos); 

• Aumento da vulnerabilidade da organização social; 

• Aumento das doenças infecto-contagiosas e zôonoses 

Terra Indígena Trincheira Bacajá 

• Aumento da pressão fundiária e desmatamento no entorno; 

• Meios de navegação e transporte afetados; 

• Possibilidade de recursos hídricos afetados; 

• Atividades econômicas – pesca, caça e coleta afetadas; 

• Estimulo à migração indígena (das terras indígenas para núcleos urbanos); 

• Aumento da vulnerabilidade da organização social; 

• Aumento das doenças infecto-contagiosas e zoonôses. 

(...) 

Índios Isolados 

• Intensificação de incursões em suas possíveis áreas de uso e ocupação; 

• Início da ação de grileiros em suas possíveis áreas de uso e ocupação; 

• Ameaça à integridade física e cultural dos grupos isolados 

(...) 

“Impactos considerados em escala de 0 (menor gravidade) a 5 (maior gravidade) 

 
(FUNAI, 2009: 87-89). 

 

 

A Figura 12, também extraída do Parecer Técnico 21, apresenta a localização das 

mencionadas Terras Indígenas. As Terras Indígenas Cachoeira Seca e Arara da Volta Grande 

foram representadas em verde porque ainda não tinham sido “fisicamente demarcadas” – essa 

demarcação, de responsabilidade do Poder Público, era uma das condicionantes do 

empreendimento (FUNAI, 2009: 95). Já a Terra Indígena Juruna do Km 17 foi representada em 

verde claro porque seu processo de demarcação ainda estava em etapa inicial (FUNAI, 2009: 27). 
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Figura 12 Localização das Terras Indígenas habitadas por povos e comunidades que sofrerão os impactos 

de Belo Monte (Fonte, FUNAI, 2009: 28)    

 

Também em setembro de 2009, antes da realização de quatro audiências públicas33 

organizadas pelo Ibama para a discussão do EIA/RIMA com as comunidades interessadas 

(SANTOS; HERNANDEZ, 2009: 13; FUNAI, 2009:13; ALMEIDA; MARIN: 2014: 142-152, 

SEVÁ FILHO, 2014: 185-186), o Conselho Nacional de Política Energética emitiu a Resolução 

nº 5, em que reconhecia a importância estratégico e o interesse público do Aproveitamento 

Hidroelétrico Belo Monte, indicava a prioridade de sua licitação e implantação, e estabelecia 

cláusulas para o Edital do Leilão de Compra de Energia Elétrica proveniente de Belo Monte 

(CNPE, 2009).  

                                                           
33 Essas audiências públicas, bastante criticadas pelos analistas críticos do empreendimento, só puderam 
ser realizadas após a suspensão de medida liminar que suspendia o licenciamento ambiental de Belo 
Monte. Referida medida liminar era consequência de outra Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 
Público Federal, processada sob o número 2009.39.03.000326-2/PA, na seção judiciária de Altamira, que 
considerava irregular o EIA/RIMA do empreendimento. A íntegra desse processo – e uma lista explicativa 
de todas as ações movidas pelo MPF contra o empreendimento de Belo Monte – pode ser encontrada no 
sítio eletrônico do MPF, no seguinte endereço: 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-
13.pdf Último acesso: 06 de janeiro de 2014. 

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
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Esse Leilão, realizado em abril de 2010, foi vencido pelo Consórcio Norte Energia, que 

adquiriu o direito de construir e explorar por trinta e cinco anos o Aproveitamento Hidroelétrico 

Belo Monte, em regime de concessão (ANEEL, 2010d). O investimento previsto para o 

empreendimento era estimado em 19 bilhões de reais, garantindo-se a produção de 4.571 MW 

médios pela usina, que deveria entrar em operação em fevereiro de 2015, e que deveria ter suas 

obras concluídas até janeiro de 2019 (ANEEL, 2010d). Segundo dados oficiais, a produção de 

Belo Monte equivaleria “a 40% do consumo residencial de todo o País” (MME, 2011).  

A eletricidade de Belo Monte não seria, porém, destinada apenas ao setor residencial. 

Conforme consta de nota à imprensa (ANEEL, 2010d), a Aneel explicou que, para vencer o 

Leilão, o Consórcio Norte Energia, ratificou percentuais mínimos exigidos pelo Edital, nos 

seguintes termos: i) 70% da energia seria comercializada em Ambiente de Contratação Regulada, 

seguindo para 27 empresas distribuidoras; ii) 20% seria comercializada em Ambiente de 

Contratação Livre, podendo ser adquirida por consumidores livres – grandes empresas habilitadas 

para comprar energia elétrica diretamente das entidades geradoras; e iii) 10% seriam destinadas 

às autoprodutoras, empresas integrantes do consórcio Norte Energia e habilitadas a produzir 

energia elétrica para seu uso exclusivo34. De acordo com informações do sítio eletrônico da Norte 

Energia, atualmente, essas autoprodutoras são as empresas Vale, dona de 9% das ações do 

consórcio, e a Sinobrás, dona de 1% (NORTE ENERGIA, SD). Segundo a Empresa de Pesquisa 

Energética, parte da energia destinada ao ACL e às autoprodutoras será empregada na indústria 

eletrointensiva (EPE, 2011a: 1). De outra parte, conforme explicou a Norte Energia, em 

informações publicadas novembro de 2014, as 27 distribuidoras adquirentes da energia 

comercializada em ACR estão espalhadas por 16 Estados, além do Distrito Federal35, e essa 

eletricidade será utilizada pelos setores residencial, comercial, industrial e de serviços (NORTE 

ENERGIA, 2014: 3 E 6). Esses dados revelam a correção das previsões feitas por Switkes e Sevá, 

anos antes (ver acima). 

A realização do Leilão de Compra de Energia Elétrica do Aproveitamento Hidroelétrico 

Belo Monte não se deu, porém, sem polêmica. Isso porque um de seus fundamentos era a 

contestada a Licença Prévia 342, de fevereiro de 2010, que certificava a viabilidade do 

                                                           
34 O Decreto 5.163 de 30 de julho de 2014 regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo 
de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências. 
35 A relação entre distribuidoras, estados e eletricidade recebida é a seguinte: 1. AC, Cia Eletricidade do 
Acre, 4, 62% da energia comercializada em ACR; 2. AL, Cia Energética de Alagoas, 2,6%; 3. AM, Amazonas 
Energia, 4,2%; 4. BA, Cia Eletricidade da Bahia, 13, 85%; 5. CE, Cia Energética do Ceará, 5,15%; 6. Distrito 
Federal, CEB Distribuição, 3,8%; 7. ES, Escelsa, 2,01%; 8. MG, CEMIG Distribuição e Energisa Minas Gerais, 
14, 56%; 9. PA, Centrais Elétricas do Pará, 3,22%; 10. PB, Energisa Boborema e Energisa Paraíba, 1,35%; 
11. PE, Cia Energia de Pernambuco, 5,3%; 12. PI, Cia Energia do Piauí, 1,3%; 13. RJ, Light, 3,7%; 14. RN, Cia 
Energética do Rio Grande do Norte, 1,1%; 15. SP, Bandeirante Energia, CAIUA Distribuição de Energia 
Elétrica, Cia Nacional de Energia Elétrica, CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz, Elektro 
Eletropaulo, Paranapanema Distribuição, 29,22%; 16. SC, Celesc Distribuição, 2,99%; 17. SE, Energisa 
Sergipe, 1,03% (NORTE ENERGIA, 2014: 6). 
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empreendimento mediante a observação de 40 condicionantes, referentes aos impactos do 

empreendimento para as populações atingidas, às compensações sociais devidas e à recuperação 

de áreas já degradadas, dentre outras. (IBAMA, 2010). Conforme conta Rojas: 

 

“(...) a LP foi emitida pelo Ibama sem que questões centrais dos impactos 

socioambientais da obra fossem respondidas, nem aos técnicos nem à sociedade civil. 

Os principais problemas identificados por analistas do Ibama e colocados pela 

sociedade civil nas audiências públicas passaram de incertezas e dúvidas para 

‘condicionantes’. Muitos dos vácuos do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foram 

reescritos como a necessidade de ‘estudos complementares’, o que imediatamente 

eliminou seu papel como subsídios para a decisão da viabilidade ou não da obra. A 

mensagem do governo foi clara: a obra é viável independentemente do que os Estudos 

de Impacto Ambiental afirmem. Vale a pena destacar que essa decisão foi adotada à 

revelia dos próprios analistas ambientais do Ibama, os quais fizeram questão de deixar 

registrado, no parecer técnico que aprovou a LP, que não contaram com o tempo 

suficiente nem como elementos necessários para terminar sua análise 

satisfatoriamente” (2014, 106-107). 

 

 Essas e outras irregularidades motivaram o Ministério Público Federal a propor duas 

Ações Civis Públicas contra a LP 342 e contra o Leilão de Compra de Energia Elétrica, 

processadas sob o número 25999-75.2010.4.01.3900 e 25997-08.2010.4.01.3900, na Justiça 

Federal do Pará. Embora essas Ações não tenham logrado invalidar nem a Licença do Ibama nem 

o referido Leilão, alcançaram suspendê-lo uma série de vezes36 (ANEEL, 2010, 2010a, 2010b, 

2010c).  

Cerca de um ano depois da concessão da Licença Prévia, em 26 de janeiro de 2011, o 

Ibama expediu a Licença de Instalação 770, de caráter provisório, que permitia ao Consórcio 

Norte Energia iniciar a construção do canteiro de obras de Belo Monte, mediante o cumprimento 

de condicionantes (IBAMA, 2011). Isso motivou o Ministério Público Federal a propor outra 

Ação Civil Pública, processada sob o número 968-19.2011.4.01.3900, na Justiça Federal do Pará, 

objetivando, dessa vez, a declaração de nulidade de referida Licença 770. O principal fundamento 

do MPF era a impossibilidade da expedição de Licença de Instalação sem que as condicionantes 

impostas pela Licença Prévia tivessem sido cumpridas37. 

Mesmo assim, alguns meses depois, o Ibama expediu a Licença de Instalação 795/2011, 

de caráter definitivo, autorizando a implantação do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, 

                                                           
36 Para ter acesso a esses processos, ver a página do MPF referente às ações movidas contra o 
Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte. Disponível em: 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-
13.pdf Último acesso: 06 de janeiro de 2015. 
37 Para ter acesso à íntegra desse processo, ver a página do MPF referente às ações movidas contra o 
Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte. Disponível em: 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-
13.pdf Último acesso: 06 de janeiro de 2015. 

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
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mais uma vez, mediante o cumprimento de condicionantes (IBAMA, 2011a). Com isso, a usina 

de Belo Monte poderia, enfim, ser construída. 

Assim como para a LI 770, o MPF propôs Ação Civil Pública objetivando a declaração 

de nulidade da LI 795. Referida ação, processada sob o número 18026-35.2011.4.01.3900, na 

Justiça Federal do Pará, foi incapaz de impedir a execução da obra38. ` 

O embate jurídico em torno de Belo Monte também mobilizou os sistemas internacionais 

de proteção aos direitos humanos, pelo menos em dois momentos. Um deles ocorreu em setembro 

de 2010, quando, na quinta seção do Conselho de Direitos Humanos da ONU, James Anaya, 

Relator Especial sobre a situação dos direitos humanos e liberdades fundamentais dos povos 

indígenas, observou: “dada a magnitude do projeto Belo Monte e seus potenciais efeitos sobre as 

populações indígenas, é necessária a realização de consulta adequada a estes povos para obter um 

consenso sobre todos os aspectos que os atingem” (apud OLIVEIRA, 2014: 17-18). 

No outro, ocorrido em abril de 2011 – entre a expedição da LI 770 e da LI 795, portanto 

–, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos outorgou a Medida Cautelar 382/10, em que: 

i) reconhecia o risco que o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte representava para a vida 

das “comunidades indígenas Arara dada Volta Grande do Xingu, Juruna de Paquiçamba, Juruna 

do Km 17, Xikrin de Trincheira Bacajá, Asurini de Koatinemo, Kararaô e Kayapó da Terra 

Indígena Kararaô, Parakanã de Apyterewa, Araweté do Igarapé Ipixuna, Arara da terra indígena 

Arara, Arara de Cachoeira Seca, além de comunidades indígenas em isolamento voluntário”; e ii) 

solicitava ao governo brasileiro suspender imediatamente o licenciamento do empreendimento, 

bem como não executar qualquer obra, até que referidas comunidades indígenas fossem 

devidamente consultadas (nos termos das normas internacionais) e medidas para a proteção de 

sua vida e da integridade pessoal de seus membros fossem adotadas (CIDH, 2011).  

Em julho de 2011 referida medida cautelar foi abrandada pela própria CIDH, que 

transformou a solicitação de consulta prévia em discussão de mérito a ser desenvolvida no âmbito 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e passou a solicitar do governo brasileiro i) a 

adoção de medidas para a proteção da saúde e da cultura dos povos indígenas isolados e a 

elaboração e implementação de medidas de mitigação dos efeitos da construção de Belo Monte; 

ii) a adoção de medidas de proteção à saúde das comunidades indígenas do Xingu; iii) a 

demarcação e proteção das terras ancestrais dos povos indígenas da região (CIDH, 2011). Esse 

abrandamento era consequência da forte reação do Brasil à MC 382/10. 

Rojas (2012: 104-105) e Beltrão, Oliveira e Pontes Júnior (2014: 88-89) explicam essa 

reação. Como conta Rojas: 

                                                           
38A íntegra desse processo também está disponível na página do MPF referente às ações movidas contra 
o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte. Disponível em: 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-
13.pdf  Último acesso: 06 de janeiro de 2015. 

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_19-03-13.pdf
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“(...) a obstinação do governo federal levou o próprio Estado brasileiro a abandonar a 

luta pela preponderância do multilateralismo nas relações internacionais. O Brasil (...) 

negou-se a acatar decisão Cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(...) que solicitava a suspensão do processo de licenciamento e construção da usina de 

Belo Monte até a regularização dos procedimentos referentes aos direitos de consulta 

e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas. (...). A reação do 

Brasil foi vergonhosa: ‘Contrariado, desqualificou publicamente a Comissão, retirou 

seu embaixador junto à OEA, decidiu não pagar sua quota por meses e desistiu da 

candidatura de um membro brasileiro para a comissão’ (VENTURA; PIOVESAN; 

KWEITEL, 2012). Dessa forma, não contente em desmoralizar as instituições da 

democracia brasileira, o governo federal também conseguiu desmoralizar o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos em sua persistência de construir Belo Monte de 

qualquer jeito e a qualquer custo” (ROJAS, 2014: 104-105). 

  

Nas palavras de Beltrão, Oliveira e Pontes Júnior (2014: 88-89): 

 

“Poucos dias após a divulgação das recomendações, o governo brasileiro elaborou 

nota pública39 em que qualificou de precipitadas e injustificáveis as solicitações da 

Comissão, retomando o argumento de que a autorização pelo Congresso Nacional da 

construção da UHE Belo Monte, pelo Decreto Legislativo 788/2005, foi feita com 

adequada realização de estudos socioambientais e consulta aos povos indígenas da 

região (...) 

“O embate internacional provocou tensão diplomática entre governo brasileiro e a 

OEA, cuja consequência foi a produção de algumas ‘retaliações’ internacionais à 

medida da Comissão, como: a imposição do retorno imediato do embaixador 

brasileiro na OEA, Ruy Casaes; a suspensão do pagamento da cota aula de seis 

milhões de dólares para o orçamento da OEA, em 2012; e a retirada da candidatura de 

Paulo Vannuchi para a vice-presidência da Comissão. Posteriormente, o governo 

brasileiro encaminhou já resposta formal à OEA com as alegações jurídicas e fáticas. 

“A investida política do governo brasileiro procurou deslegitimar as medidas adotas 

pela Comissão e enfraquecer sua própria estrutura organizativa, o que revela a 

inconsistência da diplomacia estatal em aceitar e saber negociar as exigências da 

diplomacia estatal em aceitar e saber negociar as exigências definidas pelos 

organismos internacionais. Ainda assim, não é descabido a afirmação de que tal reação 

logrou êxito para os intentos do governo brasileiro, ao menos no sentido de conseguir 

minimizar os efeitos da recomendação da Comissão” (BELTRÃO ET ALL, 2014: 

89). 

 

 Apesar dessa ofensiva do governo federal contra a solicitação de suspensão do 

licenciamento e da construção de Belo Monte, emanada do sistema interamericano de proteção 

dos direitos humanos, em 13 de agosto de 2012 o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

julgando em grau de recurso a Ação Civil Pública proposta pelo MPF em 2006, invalidou o DL 

788/05, tornou insubsistente os atos praticados pelo Ibama para licenciar o Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte e ordenou a imediata paralisação de sua implantação. Entretanto, no dia 

27 do mesmo mês, em sede liminar, a Presidência do STF, julgando Reclamação proposta pela 

                                                           
39 Trata-se da nota pública 142 do Itamaraty, datada de 5 de abril de 2011. 
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AGU, suspendeu os efeitos do acórdão do TRF1 – no próximo capítulo, na seção Rcl 14.404, 

analisaremos essa decisão.  
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4. Disputa judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, mostramos como e porque a jurisdição do STF foi provocada, e 

descrevemos – de acordo com a metodologia anteriormente apresentada – a argumentação contida 

nas peças, pareceres, decisões e acórdão da AGU, do MPF, da PGR, da AS e do STF. Além disso, 

apresentamos os fundamentos da interpretação do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição 

Federal sugerida no capítulo 2, mostrando os debates ocorridos na Subcomissão VII-c da 

Assembleia Nacional Constituinte e comparando alguns projetos, anteprojetos e substitutivos 

produzidos pelos órgãos da ANC. 

Este capítulo está dividido em cinco seções. Na primeira delas, nos dedicamos à 

consolidação do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, na ANC. Em cada uma das 

outras quatro seções, nos dedicamos à coleta e à organização dos dados constantes da ação e dos 

recursos do caso Belo Monte, mostrando também como a jurisdição do STF foi provocada. 
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4.1 A consolidação do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal  

 

Conforme veremos, a discussão do caso Belo Monte esteve relacionada, sobretudo, com 

o artigo 231, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 198840, que estabeleceu condições para a 

exploração de recursos minerais e hídricos em terras indígenas, nos seguintes termos: 

 

Art. 231. § 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. 

 

Sugerimos que essa norma é resultado de uma negociação em que os envolvidos 

enfrentavam os dilemas já conhecidos do aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas, determinando, como solução, a participação indígena nos debates do Congresso 

Nacional sobre a autorização desse tipo de empreendimento41. 

Nesta seção, apresentamos as evidencias que fundamentam essa sugestão. Assim, (i) para 

mostrar que os dilemas do aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas eram 

conhecidos pelos participantes da Assembleia Nacional Constituinte, destacamos momentos em 

que essa específica questão foi abordada pelos membros da Subcomissão dos Negros, Populações 

Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Além disso, (ii) mostramos que a solução adotada em 

referida Subcomissão, que representava posição intermediária entre dois extremos, foi 

fundamentalmente mantida durante o processo constituinte, o que permite afirmar que, para o 

aproveitamento de recurso hídricos em terras indígenas, o texto constitucional determinou a 

participação indígena na deliberação do Congresso Nacional.  

Nossa sugestão está baseada nas atas das reuniões da Subcomissão VII-c e nos projetos, 

anteprojetos e substitutivos produzidos pelos diversos órgãos da ANC. Embora não tenhamos 

                                                           
40 Embora esta pesquisa se ocupe especificamente com a interpretação dada ao mencionado parágrafo 

3º do artigo 231 da Constituição Federal, no caso Belo Monte, nem a Constituição Federal é a única fonte 
de direitos indígenas no ordenamento jurídico brasileiro, nem a oitiva constitucional é o único direito cuja 
implementação tem gerado polêmica e desafios, tanto teóricos quanto práticos. Para um estudo mais 
aprofundado das demais fontes de direitos para povos e comunidades indígenas, ver: RODRÍGUEZ 
GARAVITO ET ALL, 2010. Para interpretações da Convenção 169 da OIT, ver: OIT, 2009; YRIGOYEN 
FARJADO, 2011. Para uma avaliação dos limites e potencialidades dos direitos indígenas reconhecidos 
pelos Estados multiculturais latino-americanos, ver: MARTÍ I PUIG, 2011; NOGUERA FERNÁNDEZ, 2007; 
WILHELMI, 2011; YRIGOYEN FARJADO, 2010. Para estudos sobre direitos indígenas no Brasil, ver: 
EVANGELISTRA, 2004; SOUZA FILHO, 2012; VERDUM, 2008, 2010, 2010a.  
41 Para mais informações sobre as tensões da Assembleia Nacional Constituinte relacionadas à exploração 
de recursos naturais em terras indígenas, ver a entrevista com Ana Valéria Araújo, no Anexo IV desta 
pesquisa. Destacamos que a advogada e pesquisadora Ana Valéria compartilha do entendimento segundo 
o qual o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal determina a participação dos povos indígenas 
nos debates do Congresso Nacional sobre a autorização de certos empreendimentos em terras indígenas. 
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observado as atas das reuniões de outras Comissões (como a Comissão da Ordem Social, a 

Comissão de Sistematização, ou a Comissão de Redação), consideramos nossas inferências 

válidas por dois motivos. 

Em primeiro lugar, os dados coletados nas atas das reuniões da Subcomissão VII-c são 

suficientes para mostrar que o específico problema do aproveitamento de recursos hídricos em 

terras indígenas foi debatido durante a ANC. Em segundo lugar, embora a solução adota em 

referida Subcomissão tenha sido parcialmente alterada em momentos posteriores do processo 

constituinte, a comparação dos projetos, anteprojetos e substitutivos produzidos pelos diversos 

órgãos da ANC permite afirmar que sua estrutura elementar (isto é, a necessidade de deliberação 

política com participação indígena para se autorizar a exploração de recursos naturais em terras 

indígenas) permaneceu intacta42.  

 

4.1.1 A especifica discussão sobre a exploração dos potenciais de energia hidráulica existentes 

em terras indígenas na Subcomissão VII-c 

 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a ANC, por intermédio de seus 

diversos órgãos, produziu uma série de anteprojetos e projetos normativos (OLIVEIRA, 1993)43. 

Assim, a primeira versão do capítulo “Dos Índios” do atual texto constitucional foi produzida pela 

Subcomissão VII-c, que, em sete reuniões44, discutiu o tema “populações indígenas”. 

Nesses encontros, além dos constituintes, representantes de diversos povos indígenas 

(como Airton Krenac, Davi Yanomami, Raoni, Gilberto Macuxi, dentre outros), setores da 

academia (como a professora Manoela Carneiro da Cunha, o geólogo Vanderlino Teixeira de 

Carvalho, o pesquisador Mércio Gomes, dentre outros) e militantes da causa indígena (como o 

missionário Dom Erwin Krautler e o advogado Carlos Frederico Marés, dentre outros) 

apresentaram o que entendiam ser os principais problemas e desafios para referidas populações 

dentro da ordem estatal, e a melhor forma de resolvê-los. Nesse contexto, em pelo menos quatro 

                                                           
42 Se fossemos alocar esta seção nos debates da filosofia do direito, diríamos tratar-se de uma seção 
hartiana, no seguinte sentido. Não pretendemos mostrar aqui uma suposta “intensão do legislador” – 
noção essa passível de uma grande quantidade de crítica, como apontou Ronald Dworkin, em The Forum 
of Principle (DWORKIN, 200: 33-55) –, mas apontar que os fatos controversos no caso Belo Monte eram 
os mesmos fatos para os quais o Constituinte de 1987 observava no momento da elaboração do parágrafo 
3º do artigo 231 da Constituição Federal. Com isso, nos alinhamos à sugestão de Hart (2012, 2013) 
segundo a qual as normas são produzidas de acordo com o conhecimento disponível num determinado 
momento temporal sobre um conjunto delimitado de fatos (Relative Ingnorance of Fact).  
43 Para mais informações sobre o lugar de cada um desses projetos e anteprojetos no processo 
constituinte, ver: OLIVEIRA, 1993. 
44O tema das populações indígenas foi abordado na 3ª, 4ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª reuniões da Subcomissão 

VII-c, cujas datas são, respectivamente: 22/04/1987, 23/04/1987, 29/04/1987, 05/05/1987, 06/05/1987, 

18/05/1987, 25/05/1987. Para maiores informações, ver o Anexo I 
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momentos, o específico problema da exploração de potenciais de energia hidráulica em terras 

indígenas foi debatido. 

Em primeiro lugar, na 8ª reunião da Subcomissão VII-c (terceira na qual o tema das 

populações indígenas era abordado), a professora Manoela Carneiro da Cunha deu exemplos de 

atividades prejudiciais às populações indígenas possibilitadas por “brechas na lei”, citando como 

exemplo o específico problema das “inundações por barragens” (BRASIL, 1987j: 93). Aliás, isso 

foi dito após a professora argumentar, baseando-se na então “nova perspectiva do direito 

internacional de respeito à diferença”, que o desenvolvimento deveria ser entendido “à luz da 

participação de povos minoritários”, os quais deveriam intervir nos “processos decisórios” 

(BRASIL, 1987j: 92-93).  

 

“A questão, portanto, do desenvolvimento tem de ser entendida à luz da participação 

de povos minoritários, que são atropelados pelo desenvolvimento e que não 

participam dele. À assimilação antigamente preconizada o que se opõe, hoje, é a 

participação dessas populações nos processos decisórios que os afetam. Isso seria, na 

verdade, uma inovação total, porque o que acontece hoje é que as terras indígenas são 

literalmente tratadas como terras de ninguém e são tratadas assim não só pelos que as 

invadem diretamente, pequenos agricultores empurrados para dentro das áreas, mas 

pelo próprio Executivo que se utiliza das brechas deixadas na legislação e em 

particular de um artigo de triste memória, que é o artigo 20 do Estatuto do Índio, que 

permite intervenção em áreas indígenas, a pretexto de relevante interesse nacional, e 

que trata a terra indígena como a primeira opção para inundações por barragens (...)”  

(BRASIL, 1987j: 92-93). 

 

 Além disso, ao mencionar a relação entre a demarcação das terras e a reprodução física e 

cultural dos povos indígenas, a professora Manoela Carneiro da Cunha citou a construção da usina 

hidrelétrica de Tucuruí (Pará) como outro exemplo negativo de interferência do Poder Público 

nas terras indígenas. Segundo a professora, teria sido prejudicial para certas comunidades 

indígenas o seu deslocamento compulsório em consequência da construção das barragens de 

referida usina: 

 

“A relação do índio com o seu território é fundamental. (...) [Esse] território é a 

condição da reprodução dessas populações indígenas. Reprodução (...) que não pode 

ser entendida como física, que é também uma reprodução cultural. (...) Há também 

uma prática muito deletéria que é a de juntar o contrário, grupos tradicionalmente 

inimigos num mesmo território. (...) Este é, também, um exemplo de que não se pode 

entender a terra indígena como uma terra transferível de um lugar para outro, coisa 

que tem acontecido, por exemplo, com as inundações que estão sendo feitas e aqui foi 

lembrado o caso de Tucuruí, em que se transferiam populações de um lugar para outro. 

Os Paracanã, em particular, tiveram toda uma odisseia de transferências sucessivas” 

(BRASIL, 1987j: 93). 

 

 Em segundo lugar, em diálogo com a professora Manoela Carneiro da Cunha, o 

constituinte Benedicto Monteiro (que não fazia parte da Subcomissão, mas que se encontrava 
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presente à 8ª reunião desta), pleiteando a “incorporação da cultura indígena ao pensamento 

nacional” (BRASIL, 1987j: 94), alertou para o risco que a exploração do potencial hidráulico 

paraense poderia representar para as populações indígenas da região: 

 

“Essa questão da proteção que V. S.ª falou, a respeito de vário itens, inclusive da 

educação, acho que ficaria mais próprio, ao invés de educação, ou acrescentar a esse 

uma coisa que eu acho muito importante para nós, brasileiros, a incorporação da 

cultura indígena ao pensamento nacional. (...) Acho que o Estado do Pará seja, talvez, 

o Estado mais brasileiro do Brasil, no sentido da questão indígena. Nós somos um 

povo indígena (...). Mas, nós, também, que estamos no Pará, estamos assistindo um 

massacre. Acho que, contemporaneamente, somos as testemunhas mais presentes 

desse massacre porque antes houve um massacre geral das civilizações indígenas e, 

no Pará, é contemporâneo ainda há hoje e depois, que substituiu-se esse massacre 

através da exploração extrativa. Lembro-me, quando criança, dos massacres que os 

índios sofriam em função dos castanhais, dos seringais. Depois que diminuiu a 

exploração da indústria extrativa da castanha, da batata e da seringa, surgiu a indústria 

extrativa da madeira, que é outra forma de massacre. E, agora, recentemente, somos 

a região que oferece a maior possibilidade de potencial hidráulico do País, nós temos 

10 ou 12 projetos de hidrelétricas que vão afetar todo esse ecúmeno da região”. 

(BRASIL, 1987j: 94) 

 

Em terceiro lugar, o pesquisador Mércio Gomes, propondo um diagnóstico da situação 

demográfica dos povos indígenas entre 1957 e 1987, argumentou que, embora algumas 

populações estivessem aumentando, outras estavam diminuindo ou desaparecendo em razão da 

construção de barragens para usinas hidrelétricas, dentre outros motivos: 

 

“No cômputo geral, segundo as melhores indicações que temos, os índios brasileiros 

eram cerca de 120 a 150 mil, por volta de 1957 (...) e que agora somam, esses mesmo 

120 ou 150, em mais 220 mil. É verdade que, nesse período, muitos povos perderam 

grandes contingentes de suas populações, alguns beirando a extinção. (...) É o caso 

dos Ava-canoê de Goiás, apenas a 200 ou 300 quilômetros de Brasília, que somam 

dois ou três grupos, talvez 45 a 60 pessoas, continuamente fugindo das investidas que 

lhes são feitas por fazendeiros e mineradores. E agora, ameaçados por uma barragem 

que será feita naquela região e que, portanto, nem terras têm para descansar e pensar 

melhor a sua existência” (BRASIL, 1987j: 96). 

 

 Por fim, quando criticava a política integracionista45 do Estado brasileiro e exigia 

“respeito ao povo indígena”, Gilberto Macuxi protestou contra a construção de um “paredão de 

usina elétrica” (BRASIL, 1987j: 158) porque isto “marginalizaria” os povos Yanomami, Igarikó, 

Wapitana, Taurepa, Mayongong, Xixin-ana e Macuxi:  

 

                                                           
45 Sobre a transformação da política indígena integracionista e a emergência do indígena como novo ator 
político na América Latina, ver: ARIZA, 2009; GROS, 1995, 1998, 1999, 2000; LOZANO, 2010; MARTÍ I PUIG, 
2011; SOUZA FILHO, 2012; RODRÍGUEZ GARAVITO E ARENAS, 2007; VERDUM, 2008, 2010, 2010a; 
YRIGOYEN FARJADO, 2010. 
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“Eu, como Liderança indígena, venho trazer esta proposta para a Assembleia Nacional 

Constituinte: não esquecer a imagem do índio, não integrar o índio, não colonizar o 

índio, porque se colonizar, o índio vai viver isolado, como já vem acontecendo, porque 

querem integrar o índio na sociedade branca para aproveitar a fraqueza do índio 

porque já está integrado. Por isso, venho falar a respeito disso, porque queremos 

respeito ao direito do índio. Estamos organizando um conselho regional, um conselho 

territorial e isto tem que ser colocado na Constituição. Tem que ser aprovado o 

respeito ao povo indígena. Vimos muito sofrimento, esquecido, sem ter nada, tem que 

ter consciência do índio brasileiro que é nativo e fixo. Índio, quando chegamos, já 

viviam nesta terra, nesta terra nós vivemos como também vivem companheiros 

Yanomami, também, ali, onde estão fazendo o paredão de usina elétrica. Protestamos 

contra isso, porque vai trazer outra marginalização do povo Yanomami, Igarikó, 

Wapitana, Taurepa, Mayongong, Xixin-ana, Macuxi que formam nações de no 

máximo 40 mil índios” (BRASIL, 1987j: 157-158). 

  

 Desse modo, fica evidenciado o destaque dado por especialistas (professora Manoela 

Carneiro da Cunha e pesquisador Mércio Gomes), constituinte (Benedicto Monteiro) e 

representante indígena (Gilberto Macuxi) para o problema da exploração de potenciais de energia 

hidráulica em terras indígenas, durante as reuniões da Subcomissão VII-c. Com base nessa 

evidência, é possível dizer que referido problema foi debatido durante a ANC. 

 

4.1.2 Participação indígena em deliberação política: a posições intermediária adotada pelo 

texto constitucional   

 

Consta do anteprojeto da Subcomissão VII-c a primeira versão do parágrafo 3º, do artigo 

231, do atual texto constitucional. Em tal documento, a exploração mineral em terras indígenas 

dependia de autorização das populações indígenas, e de aprovação do Congresso Nacional, nos 

seguintes termos: 

 

ART. 11, Par. 6: “Exigir-se-á autorização das populações indígenas envolvidas e a 

aprovação do Congresso Nacional, caso a caso, para o início de pesquisa, lavra ou 

exploração de minério nas terras por eles ocupadas 

  

 

As atas das reuniões dessa Subcomissão mostram que referida proposta normativa 

representava posição intermediária entre dois extremos, e a comparação entre os projetos, 

anteprojetos e substitutivos produzidos pelos órgãos da ANC indica que essa posição foi mantida 

durante todo o processo constituinte. Com base nisso, sugerimos que a Constituição Federal 

determinou a participação indígena na deliberação do Congresso Nacional para autorizar o 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas.  

A posição intermediária adotada pela Subcomissão VII-c decorre do seguinte: enquanto 

a proposta normativa aprovada pela Subcomissão VII-c exigia aprovação das populações indígena 
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e autorização do Congresso Nacional para a exploração de recursos naturais em terras indígenas, 

outras propostas, ou refutavam a necessidade de qualquer participação dessas populações, ou 

propunham a absoluta proibição de referida exploração. Essa conjuntura é evidenciada pelo 

seguinte: 

1. Durante a décima quinta reunião da Subcomissão VII-c, uma declaração do constituinte 

Relator, Alceni Guerra, evidenciou a polêmica em torno do tema e as três posições em disputa. 

Segundo ele, seu Anteprojeto (texto base para o Anteprojeto da Subcomissão) teria recebido 

proposta de emendas que pugnavam, de um lado, por uma “absoluta liberalização” e, de outro, 

por “maior restrição”: 

 

“Com relação ao recebimento de propostas de emendas – já recebi um número 

razoavelmente grande –, posso dizer que algumas são bastante conflitantes. Em 

relação àqueles artigos que esperava polêmicos, como a exploração dos recursos 

minerais em terras ocupadas pelos índios, recebi os extremos. Há uma proposta 

absolutamente liberalizante, do nobre Constituinte Gustavo de Faria e uma outra mais 

restritiva que a nossa, do nobre Constituinte Ruy Nedel” (BRASIL, 1987j: 176). 

 

2. A posição liberal pode ser evidenciada tanto pela proposta de emenda do constituinte 

Gustavo de Faria, citada pelo constituinte Relator no trecho acima, quanto pela participação do 

constituinte Severo Gomes (Relator da Comissão da Ordem Econômica) na 8ª reunião da 

Subcomissão VII-c.  

Em primeiro lugar, a emenda do constituinte Gustavo de Faria propunha retirar do 

Anteprojeto da Subcomissão VII-c justamente o parágrafo que exigia a autorização das 

populações indígenas e a aprovação do Congresso Nacional para a exploração de recursos 

minerais em terras indígenas (BRASIL, 1987o: 17). 

Em segundo lugar, durante a 8ª reunião da Subcomissão, após o advogado Carlos 

Frederico Marés sustentar a transformação das terras indígenas em reservas minerais nacionais 

não exploráveis, o constituinte Severo Gomes, argumentando a impossibilidade da absoluta 

proibição da exploração mineral em terras indígenas dadas as necessidades da “atividade 

econômica do País”, elencou três princípios para essa exploração (necessidade nacional, 

efetivação pelo Estado e consulta ao Congresso Nacional) e questionou a exigência de consulta 

às populações indígenas. Para Severo Gomes, diante da “fragilidade dos índios”, estes poderiam 

ser convencidos a autorizar exploração mineral em suas terras mesmo quando essa atividade lhes 

gerasse malefícios. Por isso, o constituinte duvidava do instituto da “autorização indígena”. 

Severo Gomes refutava, pois, a necessidade de participação das populações indígenas nas 

decisões sobre a exploração de recursos minerais em suas terras: 

  

“O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES:  – Sr. Presidente, Srs. Constituintes: 

como anunciou o Dr. Marés, nós teremos brevemente a exposição do representante da 

CONAGE. Nós já tivemos contatos e discussões a esse respeito e sempre se lembrava 
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de que é muito difícil se impedir, de uma maneira absoluta, explorar em terras 

indígenas, na medida em que amanhã haja um bem qualquer que seja essencial para a 

atividade econômica do País. Então, estaria aí um primeiro princípio; a absoluta 

necessidade nacional, é que poderia determinar essa iniciativa, e não como hoje em 

que nós temos cassiterita no Brasil inteiro, e os garimpeiros ainda querem entrar na 

terra dos Yanomani para tirar cassiteritas que lá está. Então, seria a primeira condição; 

só se mineraria em terra indígena, só se tivesse lá um bem essencial ao funcionamento 

do País. A segunda questão é de que essa atividade deveria ser cercada de todos os 

cuidados para que a ação da mineração não causasse um dano demasiado. E, portanto, 

só poderia ser feita essa atividade através do Estado, porque a empresa que fosse lá, 

ou atividade estatal, teria em paralelo, também, uma política com relação aos índios, 

e não um tipo de concessão de empresa privada absolutamente desvinculada desse 

tipo de preocupação. Nos debates anteriores, surgiu a questão, que além disso seria 

necessária uma aprovação do Congresso Nacional, para que não ficasse dentro da 

decisão de pequenos órgãos burocráticos que amanhã, por circunstâncias diversas, 

inclusive, pela corrupção, pudessem autorizar, seria necessária uma consulta ao 

Congresso Nacional. E há uma última questão que sempre foi colocada, e sobre a qual 

eu tenho muitas dúvidas, que era a consulta à comunidade indígena. E as minhas 

dúvidas vêm do seguinte: de que essas populações são muito frágeis diante do contato 

com o homem branco e podem se convencer, por muitas razões, de que estariam 

fazendo um bom negócio autorizando esse tipo de exploração, e até pondo em cheque 

uma decisão do Congresso, porque se eles aceitam, porque o Congresso não vai 

autorizar? De uma certa maneira nós estaríamos com uma situação semelhante ao que 

aqui foi sugerido com relação à soberania de nações indígenas, nações fracas sujeitas 

a ameaça, à ganância internacional, e diante dessa fragilidade sempre ocorre a 

oportunidade do surgimento de tanto “Galvéz, Imperador do Acre”, dentro de uma 

sociedade frágil, que vão perturbar mais ainda. Até hoje nos debates que nós times há 

pessoas preocupadas com a questão indígena, como os geólogos; a minha única 

dúvida dizia respeito a essa questão da aprovação por parte das nações indígenas, de 

que maneira isso poderia ser arma usada contra os próprios índios” (BRASIL, 1987j: 

88). 
 

 

3. Por outro lado, a posição restritiva pode ser evidenciada pela emenda do constituinte 

Ruy Nedel (citada pelo constituinte Relator no trecho transcrito acima), que propunha a proibição 

da exploração de recursos minerais em terras indígenas por um período de trinta anos (BRASIL, 

1987o: 2). Vale lembrar que essa proposta já tinha sido defendida pelo missionário Dom Erwin 

Krautler, pelo advogado Carlos Frederico Marés e pelo pesquisador Mércio Gomes, na 8ª reunião 

da Subcomissão VII-c (BRASIL, 1987j: 83, 88, 97). Além disso, tal proposta foi discutida durante 

a 16ª reunião da Subcomissão, quando foi apoiada pelo constituinte Doreto Campari (BRASIL, 

1987j: 184). 

4. Aliás, em referida discussão, mais especificamente, na fala do constituinte José Carlos 

Sabóia, evidencia-se a posição intermediária adotada pelo Anteprojeto da Subcomissão VII-c. 

Ao justificar seu voto, o constituinte José Carlos Sabóia afirmou que a proposta do Relator era a 

única que possibilitava um “avanço político”, afinal, resguardava “o direito à exploração de 

minério nas terras indígenas sem destruir as populações indígenas” (BRASIL, 1987j: 184). 

Segundo Sabóia, isso era possível porque a proposta exigia, para a exploração mineral, a 

autorização das populações indígenas e a aprovação do Congresso Nacional – dentre outras 

condições que não serão aqui abordadas. Além disso, o constituinte alertou para a “articulação 
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política” envolvida na proposta, que embora tivesse sido originalmente apresentada pela 

Comissão Nacional dos Geólogos, foi “negociada pelas instituições indígenas, pelos 

representantes dos povos indígenas e por todas as instituições que [lutavam] a favor dos povos, 

das nações indígenas no Brasil” (BRASIL, 1987j: 184). 

  

“O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAROLOS SABÓIA:  – Sr. Presidente, com 

referência à emenda do nobre Constituinte Ruy Nedel, gostaria de dizer, até por um 

dever de consciência, que participei do momento em que o nosso ilustre relator estava 

elaborando e discutindo essa questão. Gostaria de declarar que a minha compreensão 

– consta, inclusive, na minha proposta inicial – era no sentido de aprovar a proposta 

do nobre Constituinte Ruy Nedel, porque além de estar escrito aqui pelo Relator, acho 

que é a única forma que nós temos de preservar as terras indígenas, o direito dos índios 

à vida, à sua cultura, à sua vida social, à sua organização social. Pessoalmente aprovo 

a proposta na forma como está (...). Seria uma ilusão pensarmos que é possível 

garantirmos o direito à vida, aos índios, à sua história, às suas terras, se avançássemos 

mais do que está aqui. 

“(...) 

“O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAROLOS SABÓIA:  – Continuando a minha 

argumentação, com todo respeito à proposta do nobre Constituinte Ruy Nedel, 

sinceramente eu aprovaria a emenda do nobre Constituinte, se, por um acaso, não 

constasse do artigo a disposição constitucional de que qualquer exploração de minério 

nas terras indígenas somente será feita, permitida, caso a caso, e com a aprovação do 

Congresso Nacional. E um outro item, que somente será feita pelo Estado, pela União. 

Não será permitida a exploração de empresas. Por que aprovo nesta forma e não na 

forma mais justa – acredito – com uma visão histórica maior, como está propondo o 

Constituinte Ruy Nedel – faço questão de acentuar esse aspecto – mais justa com a 

visão histórica mais ampliada como a que o nobre Constituinte Ruy Nedel está 

formulando? Por um motivo: apesar de ter feito a proposta inicialmente na forma 

como o Constituinte Ruy Nedel está fazendo, aceitei a proposta da CONAG, 

Comissão nacional dos Geólogos, e que foi negociada pelas instituições indígenas, 

pelos representantes dos povos indígenas e por todas as instituições que lutaram a 

favor dos povos, das nações indígenas no Brasil. Na minha compreensão, posso estar 

enganado, mas é a única forma que temos, infelizmente – gostaria de deixar isso bem 

claro para todos os Constituintes, especialmente para o digno Ruy Nedel – 

infelizmente, frente às circunstâncias que vivemos hoje, do desenvolvimento do 

capitalismo no nosso País, é a única forma que temos de politicamente avançarmos e 

resguardarmos o direito à exploração de minério nas terras indígenas sem destruir as 

populações indígenas. Gostaria, para concluir, na contestação que faço à emenda do 

digno Constituinte Ruy Nedel, de dizer que tenho muito receio, se colocarmos na 

forma como o Constituinte Ruy Nedel apresenta, de não termos condições de sequer 

assegurar este artigo na forma como está, na Comissão Temática e no processo 

Constituinte que se dará a partir da Comissão Temática. Tenho muito receio de ao 

invés de termos essa conquista assegurada com a aprovação de toda a articulação 

política que foi feita até esse presente momento, principalmente pelo nosso Relator 

Alceni Guerra, de nos corrermos o risco de perdermos tudo. Estou sendo muito franco 

na argumentação e digo, faço essa argumentação de uma certa forma contrariado, 

porque gostaria, em princípio de aprovar a emenda do Constituinte Ruy Nedel. Mas, 

por outro lado, estou agindo com o senso de obrigação, de visão histórica e de visão 

política. O máximo que nós podermos garantir que está proposto no artigo 12 pelo 

Constituinte Alceni Guerra” (BRASIL, 1987j: 184-185). 

 

Outro momento que aponta para a posição intermediária adotada pelo texto da 

Subcomissão diz respeito ao diálogo entre o missionário Dom Erwin Kraütler e o constituinte 

Relator, durante a 8ª reunião. Com efeito, o Relator perguntou ao missionário qual era a sua 
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opinião sobre a exploração de recursos naturais, especialmente minerais, em terras indígenas e 

qual seria o adequado fórum decisório para uma eventual autorização dessa exploração. Dom 

Erwin, num primeiro momento, manifestou-se pela proibição de referida exploração, porém, após 

a apresentação de uma situação hipotética pelo Relator, o missionário afirmou que os índios 

deveriam ser consultados para as tomadas de decisões políticas, afinal, teriam direito de falar 

“sobre os assuntos que lhes dizem respeito”, sobretudo no caso da exploração das suas terras. 

 

“O SR. RELATOR ALCENI GUERRA: – (...) Gostaria de saber qual a sua opinião 

a respeito de exploração dos recursos naturais, principalmente minerais, em terras 

indígenas. E gostaria que o Reverendo abordasse também o que entende ser o fórum 

decisório da autorização dessa exploração. 

“(...) 

“O SR. ERWIN KRAUTLER: – Primeiro, não se pode separar o solo do subsolo 

(...). Para nós, a partir da experiência que temos, junto aos povos indígenas, toda a 

exploração atualmente é um golpe às próprias culturas pela presença de legiões de 

operários. Nós não respeitamos o próprio habitat dos índios e eles sempre terão que 

ceder. O que achamos que seria talvez até um presente às futuras gerações, em nosso 

País, é que se começasse a declarar essas reservas indígenas, como reservas de 

minério, reservas que serão utilizadas daqui a 50 ou 100 anos. Com isso, iríamos 

ganhar tempo pelo menos, porque na atual conjuntura a exploração simplesmente se 

torna um golpe fatal, final aos povos indígenas. 

“O SR. RELATOR (Alceni Guerra): – Na sua opinião a quem cabe a decisão daqui 

a 50, 100 anos da exploração dos minerais das terras dos indígenas? Qual o fórum que 

o Reverendo entende ser adequado para essa exploração. 

“O SR. ERWIN KRAUTLER: – Pelo menos, quero dizer, não apenas a sociedade, 

hoje chamada dominante; acho que os índios se são realmente os donos daquelas 

terras, têm pelo menos alguma coisa a dizer. 

“O SR. RELATOR (Alceni Guerra): – Concordamos em princípio. É necessária 

sempre autorização das nações indígenas. O Reverendo acha isso suficiente? 

“O SR. ERWIN KRAUTLER: – Acho que temos que ver a convivência com os 

povos indígenas? Não. Nós nos autodeterminamos sociedade, e eles são minorias 

étnicas que toleramos. Creio que devemos, em vez de nos colocarmos orgulhosamente 

em cima, colocando os índios num estado de atraso irremediável, nos colocarmos em 

pé de igualdade. Não é a pretensa incorporação do índio em nossas sociedade que 

queremos, mas a convivência pacífica entre povos. Os índios são povos, têm sua 

cultura. Nós chamamos os índios de primitivos, talvez, tecnicamente o sejam, mas 

culturalmente são diferentes. Essa diferença, temos que reconhece-la. Então, toda a 

nossa convivência com os índios, também em relação à exploração de suas terras, 

acho que temos que partir do princípio da convivência pacífica em que estudamos 

tudo em pé de igualdade e chegamos à conclusão também. Quem somos nós a impor 

a outros povos, dentro do Território nacional, leis, encaminhamentos de leis sem 

consulta-los, eles que são os primeiros a serem atingidos. Eles têm direito de falar, de 

opinar sobre assuntos que lhes dizem respeito. E quando se trata da exploração muito 

mais, porque a terra é habitada por eles.  

“O SR. RELATOR (Alceni Guerra): – O Reverendo consideraria o melhor 

mecanismo de defesa que, além da prévia anuência das nações indígenas à exploração 

de qualquer recurso natural do solo e subsolo, houvesse uma autorização de um dos 

poderes constituídos? 

“O SR. ERWIN KRAUTLER: – Não. 

“O SR. RELATOR (Alceni Guerra): – O reverendo consideraria de maior garantia 

às nações indígenas que além da autorização delas à exploração de recursos naturais 

houvesse sempre a autorização de um dos poderes constituídos. Dente os poderes 

constituídos qual o Reverendo acha que daria melhor garantia às nações indígenas: o 

Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, como representante do 

Estado, ou o Poder Executivo? 

“O SR. ERWIN KRAUTLER: – O Congresso Nacional. 



  86 
 

“O SR. RELATOR (Alceni Guerra): – Muito obrigado”. (BRASIL, 1987j: 83-

84). 

 

 Com isso, e relembrando também o trecho anteriormente citado, em que a professora 

Manoela Carneiro da Cunha reafirma o ideal da participação das “populações minoritárias” nas 

decisões políticas do país, é possível dizer que o Anteprojeto da Subcomissão VII-c adotou 

posição intermediária no debate sobre a exploração de recursos naturais existentes em terras 

indígenas, permitindo-a mediante autorização das populações indígenas, e aprovação do 

Congresso Nacional.  

A comparação entre os projetos, anteprojetos e substitutivos produzidos pelos órgãos da 

ANC indica que essa posição foi mantida durante todo o processo constituinte. Com efeito, em 

seus anteprojetos e projetos normativos46, a ANC produziu seis diferentes versões do texto que 

veio a ser promulgado como o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988, 

constantes do: i) Anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas 

Deficientes e Minorias; ii) Anteprojeto da Comissão da Ordem Social; iii) Anteprojeto da 

Comissão de Sistematização; iv) primeiro Substitutivo do Relator da Comissão de 

Sistematização; v) Projeto A de Constituição da Comissão de Sistematização; e, vi) Projeto B de 

Constituição (redação do texto atual). Em cada uma delas, as atividades exploratórias que eram 

reguladas, os requisitos para a exploração, o direito reconhecido aos índios e a atribuição imposta 

ao Congresso Nacional variaram, conforme mostra a tabela abaixo: 

Variações do parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 nos projetos e anteprojetos da ANC 

(Ante)projeto  

 

Elemen. 

da norma 

“i” 

Subcomissão 

VII-c 

“ii” 

Comissão da 

Ordem Social 

“iii” 

Comissão de 

Sistematização 

“iv” 

Primeiro 

substitutivo do 

Relator  

“v” 

Projeto A 

“vi” 

Projeto B 

Atividade 

explorató-ria  

Início de 

pesquisa, lavra 

ou exploração 

de minérios  

Pesquisa, lavra 

ou exploração 

de minérios  

Pesquisa, lavra ou 

exploração de 

minérios e 

aproveitamento dos 

potenciais de 

energia hidráulica  

Exploração de 

riquezas 

minerais  

Exploração de 

riquezas 

minerais 

Aproveita-mento 

dos recursos 

hídricos, 

incluídos 

pesquisa e lavra 

das riquezas 

minerais 

Requisito 

para 

exploração 

Autorização 
das 

comunidades 

indígenas; 

Aprovação do 

Congresso 

Nacional 

Autorização 
das 

comunidades 

indígenas; 

Aprovação do 

Congresso 

Nacional 

Autorização das 
comunidades 

indígenas; 

Aprovação do 

Congresso Nacional 

Autorização 
das 

comunidades 

indígenas; 

Autorização 

do Congresso 

Nacional 

Autorização do 
Congresso 

Nacional, 

ouvidas as 

comunidades 

indígenas 

Autorização do 
Congresso 

Nacional, 

ouvidas as 

comunidades 

indígenas 

Direito 

reconhecido 

aos índios 

Autorizar a 

atividade 

Autorizar a 

atividade 

Autorizar a 

atividade 

Autorizar a 

atividade 

Oitiva Oitiva 

Atribuição 

imposta ao 

Congresso 

Nacional 

Aprovação da 
atividade 

Aprovação da 
atividade 

Aprovação da 
atividade 

Autorização 
da atividade 

Autorização da 
atividade, 

ouvidas as 

comunidades 

afetadas 

Autorização da 
atividade, 

ouvidas as 

comunidades 

afetadas 

Tabela 5 Variações do parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 nos projetos e anteprojetos da ANC 

                                                           
46 Para mais informações sobre o lugar de cada um desses projetos e anteprojetos no processo 
constituinte, ver: OLIVEIRA, 1993. 
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 Apesar dessa variação, esses textos apresentam algo em comum: todos preveem, para a 

exploração de recursos naturais em terras indígenas, a necessidade de autorização política, em 

cujo processo de deliberação deveriam participar tanto comunidades indígenas como o Congresso 

Nacional. É certo que a força desses sujeitos políticos variou em cada uma dessas propostas, mas 

a necessidade de participação indígena na deliberação política sobre referida exploração manteve-

se constante. 

Com isso, sugerimos que o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 é 

resultado de uma negociação em que os envolvidos enfrentavam os dilemas já conhecidos do 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas (dentre outros), determinando, como 

solução, a participação indígena na deliberação do Congresso Nacional para autorizar esse tipo 

de empreendimento. 

 Passemos agora para o estudo da disputa judicial em torno da usina hidrelétrica de Belo 

Monte, travado no STF, a partir dos anos 2000. 

 

4.2 O STF susta a elaboração do EIA/RIMA de Belo Monte (Pet. 2604-7/PA)  

 

4.2.1 O caminho até o STF 

 

Em agosto do ano 2000, a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 

do estado do Pará aprovou, após alguns ajustes, o Termo de Referência47 que havia sido elaborado 

pela Eletronorte para o Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental da Usina 

Hidrelétrica Belo Monte (AT 2001: fls. 161-162, 166-16748). Semanas depois, a empresa estatal 

e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (entidade vinculada à Universidade 

Federal do Pará) celebraram Convênio de Cooperação Técnico Científica com o objetivo de 

realizar referido EIA/RIMA, cuja conclusão estava prevista para meados de 2001 (AT 2001: fls. 

49-56, 161-162).  

Entretanto, em maio de 2001, o Ministério Público Federal – que desde dezembro de 1999 

já acompanhava os acontecimentos relacionados ao projeto de Belo Monte49 – propôs Ação Civil 

                                                           
47 Como se sabe, o TR é o instrumento que orienta os estudos ambientais de empreendimentos com 

potencial para degradar o meio ambiente, estabelecendo o que deve ser estudado; sua produção ou 

aprovação é de responsabilidade do órgão competente para o licenciamento ambiental da obra (PONTES 

JR; BELTRÃO, 2005: 79).  
48 A sigla “AT 2001” refere-se aos autos da primeira Ação Civil Pública (ACP 2001) movida pelo Ministério 
Público Federal contra a Eletronorte (processo 2001.39.00.005867-6, 9ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Estado do Pará). Para indicar os dados extraídos de referidos autos utilizamos a fórmula “AT 2001: fls. 
Número”, em que “fls. Número” localiza as folhas de onde constam as informações citadas. 
49 No dia 06 de dezembro de 1999, em resposta à representação da entidade Mutirão Pela Cidadania, o 
Procurado da República Felício Pontes Júnior instaurou procedimento administrativo para “verificar a 
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Pública (ACP 2001), com pedido de liminar, em face de Eletronorte e Fadesp, com o objetivo de 

tornar nulo tanto o Convênio celebrado entre elas, quanto o TR do EIA/RIMA de Belo Monte (AT 

2001: fls. 03-26). Quatro irregularidades haviam sido identificadas pelo MPF. 

Em primeiro lugar, por ser o Ibama, e não a SECTAM/PA, o órgão competente para o 

licenciamento ambiental do empreendimento, a SECTAM/PA não poderia ter aprovado o TR (AT 

2001, fls. 6-12). Em segundo lugar, dada a possibilidade do empreendimento afetar sítios 

arqueológicos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deveria ter participado da 

elaboração do TR (AT 2001, fls.11-14). Em terceiro lugar, a Fadesp não poderia ter sido 

contratada pela Eletronorte sem licitação, dada a incapacidade técnica da técnica da Fundação50. 

Por fim, direitos constitucionais dos povos indígenas teriam sido violados (AT 2001, fls.18-24), 

da seguinte maneira: i) a realização do EIA/RIMA de Belo Monte estaria eivada de vício porque 

faltava autorização do Congresso Nacional, ouvidos os povos e comunidades indígenas locais 

afetados pelo empreendimento (AT 2001, fls.18-20); ii) por faltar lei complementar definindo 

relevante interesse público da União na exploração dos rios existentes em terras indígenas seria 

impossível realizar “qualquer obra que [tivesse] por objeto exploração de recursos hídricos em 

áreas indígenas” (AT 2001, fls.21-22).  

Em 28 de maio de 2001, acolhendo os argumentos do Ministério Público Federal, a 

Justiça Federal do Pará concedeu a medida liminar pleiteada, sustando a realização do 

EIA/RIMA51 (AT 2001, fls.232-238). Para revoga-la, Fadesp e Eletronorte interpuseram Agravo 

de Instrumento (AI 2001) com pedido de suspensão liminar diante do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (AT 2001, fls. 242-259, 271-318). Acolhendo o pedido das agravantes, o TRF1, em 

decisão monocrática, tornou sem efeito a liminar concedida em primeira instância (AT 2001, fls. 

261-263). Tal decisão, porém, foi reformada por outra decisão monocrática, também do TRF1 

(AT 2001, fls.838-839). Em 17 de setembro de 200152, por fim, a 6ª Turma do Tribunal negou 

provimento ao AI 2001, mantendo a decisão recorrida: o EIA/RIMA da Usina Hidrelétrica Belo 

Monte deveria permanecer suspenso (AT 2001, fls.960-967). 

                                                           
existência de projeto para a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte”. As informações obtidas por 
esse procedimento instruíram a ACP 2001 (AT 2001: 27-35). 
50 Philip Fearnside (2009a) conta que as suspeitas levantadas contra a capacidade técnica da Fadesp 
estavam fundamentadas em acusações de “fraudes” constantes do capítulo referente a povos indígenas 
do EIA/RIMA da hidrovia Tocantins-Araguaia, conduzido pela Fundação. Além disso, graves 
inconsistências técnicas também haveriam maculado o componente indígena do EIA/RIMA da hidrovia 
Teles Pires-Tapajós, igualmente conduzidos pela Fadesp (FEARNSIDE, 2009a). 
51 Referida medida liminar também sustou o repasse de verbas da Eletronorte para a Fadesp, obrigação 
decorrente do Convênio celebrado. A nulidade do TR não fez parte do pedido liminar pleiteado pelo MPF. 
52 Nessa mesma data, o Conselho Nacional de Política Energética expediu a Resolução nº 2, que reconhecia 
o interesse estratégico da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no planejamento hidrelétrico nacional, 
propunha a autorização do licenciamento ambiental da obra e determinava que a Eletronorte iniciasse os 
estudos necessários (CNPE, 2001). 
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Em dezembro do mesmo ano, a Advocacia-Geral da União protocolou, no Superior 

Tribunal de Justiça, petição de Suspensão de Segurança53 requerendo a suspensão da medida 

liminar da Justiça Federal, “de modo a permitir que a entidade contratada [Fadesp] [concluísse] 

seus estudos ambientais concernentes à implantação do complexo hidrelétrico Belo Monte” (STF 

2001, fls. 1854). O Presidente do STJ, no entanto, “declinou da competência e determinou a 

remessa dos autos” ao Supremo Tribunal Federal (STF 2001, fls. 1138).  

Já no STF, o MPF apresentou sua defesa (STF 2001, fls. 308-309) e a Procuradoria Geral 

da República opinou pelo indeferimento do pedido da AGU (STF 2001, fls. 428). Pouco tempo 

depois, a AGU juntou aos autos cinco novos documentos e, com isso, a PGR modificou seu 

parecer, passando a sugerir o “deferimento do (...) pedido de suspensão para sustar a eficácia do 

provimento liminar concedido nos autos da ação civil pública (...)” (STF 2001, fs. 635). Dente os 

documentos juntados pela AGU, estavam a Consulta nº 08, de 2002, da Comissão de Constituição 

e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados – segundo a qual a Constituição não exigiria 

autorização do Congresso para os estudos de viabilidade dos empreendimentos que visam 

aproveitar os recursos hídricos em terras indígenas (AT 2001: 1002-1005) – e a Resolução nº 2, 

de 2001, do Conselho Nacional de Política Energética – que não apenas reconhecia o interesse 

estratégico da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no planejamento hidrelétrico nacional, como 

propunha a autorização do licenciamento ambiental da obra  (STF 2001, fls. 491, 492, 1140-1141; 

BRASIL, 2001). 

Em outubro de 2002, após outras manifestações de menor relevância da AGU, do MPF e 

da PGR (STF 2001, fls. 1142-1143), o STF conheceu do recurso, mas indeferiu a suspensão 

pretendida. Assim, permanecia em vigor a decisão liminar que suspendia a elaboração do 

EIA/RIMA da Usina Hidrelétrica Belo Monte pela Fadesp (STF 2001, fls. 1136-1148). 

  

 Resumo 

 No ano 2000 a Eletronorte elaborou TR para o EIA/RIMA da Usina Hidrelétrica Belo 

Monte, submetendo-o à da SECTAM/PA, que o aprovou. O EIA/RIMA seria, então, realizado 

pela Fadesp, conforme Convênio celebrado entre esta e a Eletronorte. 

Entretanto, no início de 2001, o MPF propôs Ação Civil Pública (ACP 2001), com pedido 

de liminar, com o objetivo de anular tanto o Convênio celebrado por Eletronorte e Fadesp quanto 

o TR do EIA/RIMA de Belo Monte. Após uma série de medidas liminares, a AGU entrou com 

pedido de Suspensão de Segurança para suspender os efeitos de acórdão do TRF1 que sustava a 

                                                           
53 A AGU fundamentou seu recurso na Lei 8.437, de 30 de junho de 1992 (STF 2001: 2, 670). 
54 A sigla “STF 2001” refere-se aos autos da Suspensão de Segurança movida pela AGU e julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal, no processo Pet. 2604-7/PA. Para localizar os dados citados utilizamos a 
fórmula “STF 2001: fls. Número”, em que “fls. Número” indica a numeração das folhas dos autos. 
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realização do EIA/RIMA de Belo Monte pela Fadesp. A Suspensão de Segurança, julgada pelo 

STF, foi considerada improcedente. 

  

4.2.2 Argumentos da disputa travada 

 

As principais teses da medida liminar debatida no STF eram: i) a realização do 

EIA/RIMA desrespeitava o artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88 porque os estudos eram conduzidos 

sem autorização do Congresso Nacional e sem oitiva dos povos indígenas afetados; ii) a falta de 

participação do Ibama e do Iphan na elaboração do TR o eivava de vício; iii) o Convenio celebrado 

entre Eletronorte e Fadesp era irregular, pois deveria ter natureza contratual e deveria ter sido 

precedido de licitação; iv) a falta de lei complementar definindo o relevante interesse público no 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas também impossibilitava a realização do 

EIA/RIMA de Belo Monte, conforme exigência do artigo 231, parágrafo 6º, do texto 

constitucional. 

De modo geral, essas teses foram defendidas pelo MPF e pelo primeiro parecer da PGR, 

e atacadas pela AGU e pelo segundo parecer da PGR. Ao final, sem mencionar o dever de 

participação do Ibama e do Iphan nos estudos ambientais, o STF julgou o recurso improcedente, 

mantendo, assim, a medida liminar que sustava o EIA/RIMA de Belo Monte. 

 Passemos, agora, para a descrição da argumentação de cada um desses atores.  

 

AGU 

 

 Em suas manifestações a AGU apresentou sete argumentos: dois de decisão por 

consequência e cinco de validade procedimental, quatro híbridos, um absoluto. Descrevemos 

aqui, além dos argumentos de decisão por consequência, os argumentos de validade 

procedimental que propunham uma forma de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal. Os outros argumentos sustentados pela AGU (um referente ao convênio 

celebrado entre Fadesp e Eletronorte, e outro referente ao órgão competente para o licenciamento 

de Belo Monte) estão nos anexos desta pesquisa, assim como a tabela utilizada para a coleta e 

organização desses dados. 

 Defendendo a legalidade do EIA/RIMA de Belo Monte, a AGU apresentou três 

argumentos de validade procedimental híbridos em que propunha uma forma de interpretar o 

parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88. Esses argumentos eram os seguintes: 

 1) O parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 exige prévia autorização do Congresso Nacional 

para a exploração de recursos hídricos em terras indígenas, mas não para a elaboração de estudos 

de impacto ambiental, já que tais estudos devem anteceder a deliberação do Congresso sobre 

referida autorização, fornecendo subsídios para uma melhor tomada de decisão; desse modo, a 

condução do EIA/RIMA de Belo Monte sem autorização congressual não descumpre requisitos 
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estabelecidos pelo texto constitucional para o aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas, sendo, portanto, válida (STF 2001: fls. 10, 671-672). Nas palavras da AGU:  

 

 “(...) a decisão atacada que concedeu a liminar (...) fora fundamentada em 

interpretação extensiva equivocada e errônea do art. 231, parágrafo 3º, da Constituição 

Federal de 1988. 

“Reconhece, no Parecer 15.259/GB, o Ilmo. Procurador Geral da República, que 

referido dispositivo constitucional ‘exige prévia autorização do Congresso Nacional 

para a exploração de recursos hídricos, localizados em terras indígenas, não para a 

elaboração de impacto ambiental, o qual, a toda evidência, há de anteceder o 

pedido de licença de exploração, justamente para subsidiá-lo. (...) Incorreta, 

afigura-se, pois, a exegese do parágrafo 3º, do art. 231, da Constituição da 

República dada pelo magistrado a quo, já que necessária a prévia verificação acerca 

da viabilidade de um eventual aproveitamento dos recursos hídricos. A autorização 

do Congresso Nacional exigida pela Constituição, obviamente, é posterior ao 

estudo de impacto ambiental’” (STF 2001: fls. 671-672 – destaques no original). 

 

 2) Conforme o procedimento estabelecido pela Constituição Federal, a exploração de 

“recursos naturais” em terras indígenas necessita prévia autorização do Congresso Nacional, mas 

a elaboração de estudos ambientais em área contígua às terras indígenas, não; assim, a condução 

do EIA/RIMA de Belo Monte – que ocorre em área contígua às terras indígenas – não descumpre 

requisitos estabelecidos pelo texto constitucional, sendo, portanto, válida (STF 2001: fls. 9-10). 

Nas palavras da AGU: 

 

“Se é certo que nos termos do disposto no parágrafo 3º do art. 231, da Carta da 

República, a exploração de recursos naturais em reservas indígenas pressupõe prévia 

autorização do Congresso Nacional, não é lícito, no entanto, afirmar que o texto 

constitucional impede a elaboração de estudos ambientais em área contígua àquela 

tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas” (STF 2001: fls. 9-10).  

 

 3) Conforme o procedimento estabelecido pela Constituição Federal, a exploração de 

recursos hídricos em terras indígenas necessita de prévia autorização do Congresso Nacional, mas 

referida autorização não é necessária quando a exploração desses recursos não afeta povos e 

comunidades indígenas locais; no caso Belo Monte, como a comunidade da “reserva indígena” 

Paquiçamba não será afetada pelo empreendimento, não é necessária autorização do Congresso 

Nacional; assim, a condução do EIA/RIMA não descumpre requisitos estabelecidos pelo texto 

constitucional, sendo, portanto, válida (STF 2001: fls. 17). Nas palavras da AGU:  

  

“No que tange à questão da reserva indígena Paquiçamba, cabe ponderar que o 

levantamento planimétrico da área, bem como a análise das imagens de satélite que 

integram os estudos ambientais (...) permitem chegar-se à conclusão de que a 

construção do reservatório poderá ser realizada sem afetar-se as condições de vida da 

comunidade indígena, sendo que o perímetro tradicionalmente ocupado por tais povos 

poderá, inclusive, ser ampliado de modo a permitir que os Paquiçambas usufruam das 

águas do futuro reservatório 
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“Cai por terra, dessa forma, o argumento de que a construção do complexo hidrelétrico 

envolveria exploração de recursos hídricos em terras indígenas sem a prévia 

autorização legislativa determinada pelo parágrafo 3º do art. 231, da Carta da 

República” (STF 2001: fls. 17). 

 

 Apesar de seu caráter procedimental, esse argumento apresenta uma premissa 

consequencialista, afinal, para sua formulação, a AGU também se baseou nos efeitos da 

construção do reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte para a “comunidade indígena da 

reserva indígena Paquiçamba”. Por isso, embora sua tese central seja a validade da condução do 

EIA/RIMA de Belo Monte pelo não descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo parágrafo 

3º do artigo 231 da Constituição Federal, esse argumento se assemelha aos argumentos de decisão 

por consequência.  

 Além disso, de modo geral, os três argumentos acima se assemelham aos argumentos de 

validade material, afinal, neles estão implicadas afirmações de ausência de direitos para os povos 

indígenas, nos seguintes termo: ao afirmar que mencionado parágrafo 3º não exige autorização 

do Congresso Nacional para a elaboração de estudos ambientais (1), para a elaboração de estudos 

ambientais em áreas contíguas às terras indígenas (2), e para empreendimentos que supostamente 

não afetariam as condições de vida de comunidades indígenas (3), a AGU indiretamente afirmou 

que, em tais hipóteses (1, 2 e 3), os povos indígenas não teriam direito participar de deliberação 

do Congresso Nacional para autorizar tais eventos. 

 De outra parte, para provar o periculum in mora inverso da medida liminar atacada, isto 

é, para provar que referida medida liminar ameaçava gravemente a ordem pública e que, por isso, 

deveria ter sua eficácia suspensa pelo STF, conforme exigência da regra do artigo 4º, da Lei 

8.437/92, a AGU apresentou os seguintes argumentos de decisão por consequência.  

 4) A medida liminar atacada resulta em danos ao erário – afinal, com ela, os estudos 

realizados pela Fadesp, mas ainda inconclusos, serão perdidos, e os mais de três milhões de reais 

desembolsados pela Eletronorte, desperdiçados –, e, por isso, deve ter sua eficácia suspensa (STF 

2001: fls.12-14, 675). Nas palavras da AGU: 

 

“Devesse frisar, ainda, que a manutenção da liminar zurzida acarreta danos ao erário 

público uma vez que, dos R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) 

previstos para a realização do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 

reais) já foram pagos à FADESP, e que os trabalhos realizados já estavam na fase 

final” (STF 2001: fls. 675). 

 

5) A medida liminar atacada é negativa para o cronograma do empreendimento, para a 

política energética nacional, para o desenvolvimento econômico do país e para a conciliação desse 

desenvolvimento com a “preservação do meio ambiente e das comunidades indígenas”, e, por isso, 

deve ter sua eficácia suspensa (STF 1: fls. 14-16, 671-674). Nas palavras da AGU: 
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“O periculum in mora revela-se de modo inequívoco, outrossim, no fato de que há 

uma crescente demanda por energia elétrica, em decorrência não apenas do 

crescimento populacional, mas também da expansão dos setores produtivos. 

“Ademais, a política energética do Governo Federal não pode restringir-se a soluções 

emergenciais, como o racionamento, sendo imprescindível aumentar a oferta de 

energia elétrica, adequando-a às exigências do mercado e possibilitando, inclusive, 

novos investimentos de grupos internacionais no País. 

“Assim, para que a primeira turbina da usina hidrelétrica de Belo Monte entre em 

operação, no ano de 2.008, conforme o cronograma da Eletronorte, urge que sua 

construção seja iniciada no ano de 2.002. 

“Para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do ecossistema e 

das comunidades indígenas, os estudos da Fadesp vinham sendo desenvolvidos com 

o intuito de verificar a ocorrência de eventuais danos ao modo de vida dos índios e 

apontar soluções capazes de assegurar o inteiro equilíbrio ambiental, sempre levando 

em conta os costumes da população, bem como o fato de que os mesmos 

tradicionalmente estabelecem-se na jusante do barramento” (STF 2001: fls. 14-16). 

(...) 

 “Conforme fora relatado (...), a construção da citada usina está inserida na política 

energética traçada pelo Governo Federal e, se obedecidos os prazos previstos no 

cronograma, no ano de 2008, o Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica terá 

agregado 11.000 MW (onze mil megawatts), provenientes da UHE Belo Monte. 

Destaque-se que tal potência corresponde a mais de 90% (noventa por cento) da 

energia elétrica proveniente da UHE Itaipu Binacional 

(...) 

“O retardo na retomada dos referidos trabalhos significa, a cada dia, a necessidade de 

refazimento de etapas já concluídas, gerando aumento dos custos e inviabilizando a 

observância do cronograma previamente ajustado uma vez que, a não suspensão 

imediata trará um atraso de, no mínimo 1 (um) ano para a entrada em funcionamento 

da usina, tendo, por consequência, reflexos econômicos para a indústria e para os 

consumidores pois retardará a entrada de energia barata no Sistema Interligado 

Nacional (...)” (STF 2001: fls. 674-675 – destaques no original). 

 

De modo geral, os argumentos de consequência da AGU estavam fundados nas 

decorrências da decisão judicial para o setor produtivo e para o mercado, e na busca pela 

otimização dos recursos públicos empregados para a realização dos estudos ambientais. Nessa 

trama, os povos e comunidades indígenas afetados por Belo Monte assumiam um papel análogo 

ao do “meio ambiente”: objetos a serem estudados e conciliados ao desenvolvimento econômico 

nacional. De outra parte, especificamente com relação ao parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal, os argumentos procedimentais da AGU consideravam desnecessária a 

autorização congressual para a elaboração de estudos ambientais, para a elaboração de estudos 

ambientais em áreas contíguas às terras indígenas, e para empreendimentos que supostamente não 

afetariam as condições de vida de comunidades indígenas. Com isso, a AGU negava, 

implicitamente, a existência do direito dos povos e comunidades indígenas de participar de 

deliberação do Congresso Nacional sobre autorização para aproveitamento hídrico em terras 

indígenas, antes da realização do EIA/RIMA. 
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MPF 

 

 Em sua resposta, o MPF apresentou oito argumentos: três de decisão por consequência e 

cinco de validade, um de validade procedimental absoluto, três de validade procedimental 

híbridos e um de validade material híbrido. Descrevemos aqui, além dos argumentos de decisão 

por consequência, os argumentos de validade (procedimental e material) que propunham uma 

forma de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal. Os outros argumentos 

sustentados pelo MPF (um referente ao convênio celebrado entre Fadesp e Eletronorte, um 

referente ao órgão competente para o licenciamento de Belo Monte, e outro referente à falta de 

lei complementar definindo o relevante interesse público da União nas riquezas dos rios 

existentes em terras indígenas, conforme exigência do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição 

Federal) estão nos anexos desta pesquisa, assim como a tabela utilizada para a coleta e 

organização desses dados. 

Para sustentar que a condução do EIA/RIMA de Belo Monte violava o parágrafo 3º do 

artigo 231 da CF/88, o MPF apresentou um argumento de validade procedimental absolutos e um 

argumento de validade material híbrido, respectivamente: 

1) Conforme ordena o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, para que o 

EIA/RIMA de Belo Monte seja elaborado, é necessário, antes, autorização do Congresso 

Nacional, já que essa autorização é um requisito que deve ser atendido pelo Poder Público no 

processo de implantação do empreendimento; por faltar referida autorização, a condução do 

EIA/RIMA de Belo Monte descumpre requisitos constitucionais, sendo, portanto, inválida (STF 

2001: fls. 570-571). Nas palavras do MPF: 

 

“Esse dispositivo [parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88] é apenas uma das limitações 

constitucionais que o Poder Público, no processo de implementação de grandes 

projetos, deve atender. É nesse sentido a lição do Mestre ambientalista PAULO 

AFFONSO LEME MACHADO, ao tratar do aproveitamento dos potenciais 

hidrelétricos.  

 (...) 

“Nada foi cumprido pela ELETRONORTE. 

“Em que pese o descumprimento, o próprio Governo Federal já admitiu em seu 

PLANO 2015 que o empreendimento em discussão requer o cumprimento de 

exigências constitucionais. (...) 

“Desta forma, inquestionável a outorga congressual para a grande obra antes de 

qualquer estudo ambiental” (STF 2001: fls. 570-571 – destaque no original). 

 

2) Dotada de espírito pluralista, a Constituição Federal assegurou aos indígenas, no 

parágrafo 3º do artigo 231, o direito de interferência em seus próprios destinos; como a construção 

de Belo Monte trará “intenso impacto sócio-ambiental-cultural (...) [para] diversas populações 

indígenas residentes ao longo do Rio Xingu”, antes da realização do EIA/RIMA de Belo Monte, 
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povos e comunidades indígenas têm direito participar de deliberação do Congresso Nacional para 

autorizar tal empreendimento. Nas palavras do MPF: 

 

“Sem muito esforço, observa-se o quanto será intenso o impacto sócio-ambiental-

cultural que a construção da UHE BELO MONTE trará às diversas populações 

indígenas residentes ao longo do Rio Xingu, especialmente à étnica JURUNA, da TI 

PAQUIÇAMBA. 

(...) 

“Como forma de assegurar a característica da nação como plural, e não mais 

etnocêntrica, a Constituição Federal assegura a apreciação e avaliação dos indígenas 

mesmos, possibilitando-os a interferência em seus destinos, como determina o art. 

231, parágrafo 3º. 

(...) 

“Desta forma, inquestionável a outorga congressual para a grande obra antes de 

qualquer estudo ambiental” (STF 2001: fls. 567, 570-571) 

  

Apesar de enfatizar a invalidade da condução do EIA/RIMA de Belo Monte por 

desrespeitar direitos constitucionais de povos e comunidades indígenas, esse argumento apresenta 

uma premissa consequencialista, afinal, para sua formulação, o MPF também se baseou nos 

“intensos impactos (...) que a construção da UHE Belo Monte [traria] às diversas populações 

indígenas residentes ao longo do Rio Xingu”. Por isso, consideramo-lo assemelhado aos 

argumentos de decisão por consequência. 

De outra parte, os argumentos de decisão por consequência sustentados pelo MPF eram 

os seguintes. 

3) Foi distorcida a importância dada pela AGU para a Usina Hidrelétrica Belo Monte no 

planejamento energético nacional; portanto, como a medida liminar atacada não resulta no dano 

alegado, sua eficácia não deve ser suspensa (STF 2001: fls. 567)55. Nas palavras do MPF: 

 

“Urge ressaltar, por haver alegação da UNIÃO, mais um pressuposto falso. (...) Diz a 

UNIÃO que a UHE BELO MONTE gerará 11.000 MW. 

“Não acontecerá. Conforme exaustivamente debatido no Estado do Pará, resta 

comprovado que durante alguns meses do ano a UHE Belo Monte não operará 

nenhuma de suas máquinas em razão da rigorosa estiagem do Rio Xingu. Tal fato 

deverá prejudicar qualquer parceria com a iniciativa privada para a realização do 

projeto. 

“Além disso, ao contrário do que alega a UNIÃO, sua entrada em operação plena 

somente está prevista para os anos de 2.012 a 2.014” (STF 2001: fls. 567). 

 

4) Como a suspensão pretendida pela AGU pode resultar em desperdício de dinheiro 

público, afinal, caso a autorização congressual faltante não se confirme após a conclusão do 

                                                           
55 Embora nesse argumento o MPF não tenha feito menção a qualquer artigo constitucional ou legal, é 
possível inseri-lo na moldura dada pelo artigo 4º, da Lei 8.437/92, afinal, por meio dele, o MPF está 
refutando os dados apresentados pela AGU para justificar a necessidade de suspensão da medida liminar 
por ameaça de grave lesão à ordem pública, conforme prevê referida regra. 
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EIA/RIMA de Belo Monte, para nada terão servido os custosos estudos ambientais –, a medida 

liminar atacada deve permanecer em vigor (STF1: fls. 571)56. Nas palavras do MPF: 

 

“Com efeito, a via escolhida pela ELETRONORTE e UNIÃO pode causar o 

desperdício de R$ 3,8 milhões, posto que, se o Congresso Nacional não conceder 

autorização, de nada servirá o custo EIA/RIMA, ferindo-se de morte o Princípio da 

Economicidade (CF, art. 70)” (STF 2001: 571 – destaques no original). 

 

5) Como a Usina Hidrelétrica Belo Monte trará consequências perversas para a 

“continuidade e perpetuação” da diferenciada cultura dos povos indígenas, a medida liminar que 

susta a condução do EIA/RIMA de Belo Monte deve permanecer em vigor (STF 2001: fls. 567-

569, 572-573)57. Nas palavras do MPF: 

 

“A preservação das áreas e adjacências intituladas como indígenas assume papel 

fundamental para a continuidade e perpetuação da cultura de um povo. Desprovido de 

seu habitat natural, os povos indígenas correm sério risco de perda da sua formação 

étnica, dos seus vínculos históricos, antropológicos, religiosos, etc. 

“A cultura indígena é mais que artesanato e esculturas. Sua tradição de tomar decisões 

por consenso, seu respeito pela sabedoria dos anciãos, seu conceito de família extensa, 

sua crença numa relação especial com a terra, sua atenção à ecologia, suas práticas 

comunitárias, ... todos esses valores persistem, de uma forma ou de outra no interior 

de sua cultura, mesmo frente às enormes pressões do mundo civilizado. É inconcebível 

que práticas futuras, como as que ora presenciamos, destruam todo esse arcabouço 

histórico. 

(...) 

“(...) Não se vislumbra aí apenas uma questão de direito patrimonial, mas também um 

problema de ordem cultural” (STF 2001: fls. 572-573 – destaques no original). 

 

Portanto, os argumentos de decisão por consequência do MPF fundavam-se na 

diminuição da importância da Hidrelétrica de Belo Monte para o planejamento energético 

nacional, na otimização dos recursos públicos empregados para a realização do EIA/RIMA, e na 

“continuidade e perpetuação” de uma cultura diferenciada que se via ameaçada pelo 

empreendimento. Com relação ao parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, o MPF 

entendia que o EIA/RIMA de Belo Monte deveria ser precedido de autorização do Congresso 

Nacional, outorgado por meio de processo legislativo em que os povos e comunidades indígenas 

afetados por Belo Monte tivessem a oportunidade de exercer seu direito constitucional de 

“interferir em seus próprios destinos”. 

                                                           
56 Notemos que também aqui há um argumento de consequência relacionado com a normatividade, 
afinal, para o MPF, o possível desperdício do dinheiro público decorrente da realização do EIA/RIMA é 
uma causa que justifica a manutenção da medida liminar discutida porque o artigo 70 da Constituição 
Federal prevê o Princípio da Economicidade. 
57 Para uma análise crítica do papel desempenhado pela preocupação com a cultura e com a preservação 
na efetivação de direitos e na formação da subjetividade jurídica indígena no Estado multicultural, ver: 
ARIZA, 2009, p. 241 e seguintes. O estudo do autor baseia-se no caso colombiano. 
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PGR 

 

 Conforme visto, em seu primeiro parecer, a PGR opinou pela manutenção da medida 

liminar atacada pela AGU (STF 2001: 423-428). Para tanto, quatro argumentos foram 

apresentados: dois de decisão por consequência e dois de validade procedimental absolutos. 

Descrevemos aqui, além dos argumentos de decisão por consequência, o argumento de validade 

procedimental que propunha uma forma de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal. O outro argumento de validade procedimental sustentados pela PGR 

(referente ao órgão competente para o licenciamento de Belo Monte) está no anexo desta pesquisa, 

assim como a tabela utilizada para a coleta e organização desses dados. 

 

Para sustentar que a condução do EIA/RIMA de Belo Monte violava o parágrafo 3º do 

artigo 231 da CF/88, a PGR apresentou o seguinte argumento de validade procedimental 

absoluto: 

1) A condução do EIA/RIMA de Belo Monte é inválida porque descumpre exigências 

constitucionais, especificamente, o procedimento estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal (STF 2001: fls. 425-426). Nas palavras da PGR: 

 

“Realmente, tanto a liminar guerreada quanto o acórdão que a manteve intocada estão 

fundadas na exigência do art. 231, parágrafo 3º, da Lei Maior. (...). Importante 

destacar que a desobediência ao parágrafo terceiro do art. 231 da Constituição Federal, 

nos procedimentos levados à cabo pela Eletronorte e sua contratada Fadesp, já 

fulmina o pedido formulado pela requerente. O esforço para contornar a crise 

energética não pode resultar na violação de um dispositivo constitucional. 

(...) 

“(...) [A] efetivação da obra pede o procedimento do parágrafo 3º do art. 231, da Lei 

Maior” (STF 2001: fls. 425-426 – destacamos). 

 

Apesar de dialogar com um dos argumentos de decisão por consequência apresentados 

pela AGU – ao afirmar que “o esforço para contornar a crise energética não pode resultar na 

violação de um dispositivo constitucional” –, não consideramos esse um argumento de validade 

procedimental híbrido porque inexiste uma premissa consequencialista para sua formulação. 

Aliás, sua tese central é clara: a condução do EIA/RIMA é inválida porque viola procedimento 

constitucional. 

De outra parte, os argumentos de decisão por consequência voltaram-se para “a 

potencialidade de perturbação da ordem, da segurança, da economia e do interesse públicos” 

decorrentes da manutenção ou suspensão da eficácia da medida liminar combatida pela AGU 

(STF 2001: fls. 425). De acordo com a PGR, a esse exame se destinaria o “pedido de suspensão 

de liminar (STF 2001: fls. 425). Nas palavras da PGR: 
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“Cabe, ainda, ressaltar a decisão do Supremo Tribunal na SS nº 1.272 (Ag. Rg): ‘Na 

apreciação do pedido de suspensão da liminar, ou da segurança, há necessidade 

de observar-se um mínimo de delibação da matéria discutida na segurança, dado 

que, se para a concessão da cautelar, examina-se a relevância do fundamento, o 

fumus boni juris e o periculum in mora (...) na sua suspensão, que constitui 

contracautela, não pode o Presidente do Tribunal furtar-se a um mínimo de 

apreciação daqueles requisitos’  

“Dessa forma, no pedido de suspensão de liminar não se cuida de examinar o mérito 

da ação, mas sim a potencialidade de perturbação da ordem, da segurança, da 

economia e do interesse públicos” (STF 2001: fls. 425 – destaque no original). 

 

Nesse contexto, os argumentos sustentados pela PGR eram os seguintes: 

2) Por ser temerário o investimento de recurso público no EIA/RIMA de Belo Monte sem 

que o Congresso Nacional tenha, antes, autorizado sua realização, a medida liminar que afasta 

esse perigo deve permanecer em vigor (STF 2001: 426). Nas palavras da PGR: 

 

 “(...) [F]az-se temerário o investimento de recursos públicos em estudos para 

implantação de uma usina hidrelétrica, antes de ter sua autorização efetivada pelo 

Congresso Nacional. Com isso, verifica-se que o periculum in mora não está do lado 

do requerente (...). Perigo existiria caso a liminar não tivesse sido concedida” (STF 

2001: 426-427). 

 

3) Como a futura obra transformará negativamente o modo de vida da “comunidade 

indígena Juruna” e o meio ambiente regional, a medida liminar atacada pela AGU, ao sustar a 

condução do EIA/RIMA de Belo Monte, assegura a “integridade do patrimônio ambiental 

nacional” e dos povos e comunidades indígenas afetados por Belo Monte; por afastar esse perigo 

para a ordem pública, a medida liminar atacada deve permanecer em vigor (STF 2001: 427). Nas 

palavras da PGR: 

 

“É certo que uma obra de tamanho vulto não deixará de imprimir transformações no 

modo de vida da comunidade indígena Juruna, localizada na região da Volta Grande 

do Xingu. E essas transformações não se limitam à mera discussão em torno do 

aumento ou diminuição da área da reserva. Vão além: o impacto sobre o grupo 

indígena dar-se-á na sua disponibilidade de caça, pesca e cultivo. A implantação da 

usina trata mudanças no ciclo de cheias e secas no curso represado, com a diminuição 

e possível extinção dos peixes, que são a sua principal fonte de alimentação e a 

proliferação de doenças. A documentação apresentada pelo Ministério Público 

Federal é farta nesse sentido. 

“(...). Com isso, verifica-se que o periculum in mora não está do lado do requerente, 

pois a liminar guerreada assegura (...) a integridade do patrimônio ambiental nacional 

e da comunidade que habita a Terra Indígena Paquiçamba. Perigo existiria caso a 

liminar não tivesse sido concedida” (STF 2001: 427). 

 

Portanto, os argumentos de decisão por consequência apresentados pela PGR estavam 

fundados tanto na otimização dos recursos públicos empregados para a realização do EIA/RIMA, 

quanto na proteção que referida medida assegurava para a integridade do patrimônio ambiental 



  99 
 

nacional e para a “comunidade indígena juruna”. Com relação ao parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal, a PGR entendia ser necessário, antes da realização do EIA/RIMA, a 

autorização do Congresso Nacional, com a participação dos povos e comunidades indígenas nessa 

deliberação. 

Entretanto, após a juntada de documentos pela AGU, a PGR alterou seu parecer, 

afirmando que a medida liminar ofendia a ordem pública e que, por isso, deveria ser suspensa 

(STF 2001: 629-635). Para tanto, cinco argumentos foram apresentados, dois de decisão por 

consequência e três de validade procedimental, dois híbridos, um absoluto. Descrevemos aqui, 

além dos argumentos de decisão por consequência, o argumento de validade procedimental 

híbrido que propunha uma forma de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição 

Federal. Os outros argumentos de validade procedimental sustentados pela PGR (referentes ao 

órgão competente para o licenciamento de Belo Monte e ao convênio celebrado entre Fadesp e 

Eletronorte) estão no anexo desta pesquisa, assim como a tabela utilizada para a coleta e 

organização desses dados. 

Defendendo a legalidade do EIA/RIMA de Belo Monte, a PGR apresentou um argumento 

de validade procedimental híbrido em que propunha uma forma de interpretar o parágrafo 3º do 

artigo 231 da CF/88: 

1)  A realização do EIA/RIMA de Belo não ofende o parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988 porque a autorização do Congresso Nacional para o aproveitamento 

de recursos hídricos em terras indígenas exigida por esse dispositivo deve ser outorgada após a 

conclusão de referidos estudos e com base neles; além disso, a realização do EIA/RIMA vai de 

encontro com a determinação do artigo 225, IV, da CF/88, segundo a qual haverá estudos prévios 

de impacto ambiental para obras com potencial de degradar o meio ambiente; assim, a condução 

do EIA/RIMA de Belo Monte, além de não descumprir os requisitos do mencionado parágrafo 

3º, cumpre com os requisitos do mencionado inciso IV, sendo, portanto,  válida (STF 2011: fls. 

630-631). Nas palavras da PGR: 

 

“Ora, [o parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88] exige a prévia autorização do Congresso 

Nacional para a exploração de recursos hídricos, localizados em terras indígenas, não 

para a elaboração de estudo de impacto ambiental, o qual, a toda evidência, há de 

anteceder o pedido de licença de exploração, justamente para subsidiá-lo. Com base 

nos resultados daquele estudo de viabilidade é que poderá ser permitido o 

aproveitamento dos potenciais hídricos 

(...) 

“Tal dispositivo constitucional serviria a fundamentar a paralização de uma obra 

dentro da terra indígena, mas não há suspensão de um estudo de viabilidade. 

“Incorreta, afigura-se, pois, a exegese do parágrafo 3º, do artigo 231 da Constituição 

da República dada pelo magistrado a quo, já que necessária a prévia verificação acerca 

da viabilidade de um eventual aproveitamento dos recursos hídricos. A autorização 

do Congresso Nacional exigida pela Constituição, obviamente, é posterior ao estudo 

de impacto ambiental. 

“O mesmo raciocínio extrai-se do art. 49, XVI, da Constituição Federal (...). 



  100 
 

“Assim, a decisão em questão viola o próprio art. 231, parágrafo 3º da Constituição, 

e ademais, o art. 225, IV, que exige o estudo prévio de impacto ambiental para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente” (STF 2011: fls. 630-631). 

 

Esse argumento se assemelha aos argumentos de validade material, afinal, nele está 

implicada afirmação de ausência de direitos para os povos indígenas, nos seguintes termo: ao 

afirmar que mencionado parágrafo 3º não exige autorização do Congresso Nacional para a 

elaboração de estudos ambientais, a PGR indiretamente afirmou que os povos indígenas não 

teriam direito participar de deliberação do Congresso Nacional para autorizar tais estudos. 

 De outra parte, os argumentos de decisão por consequência sustentados pela PGR eram 

os seguintes: 

 2)  A crise energética nacional justifica o interessa da União na Usina Hidrelétrica Belo 

Monte - reconhecido pela Resolução nº 2/2001 do CNPE –, o que torna conveniente a suspensão 

dos efeitos da medida liminar atacada (STF 2001: fls.634). 

 3) A realização do EIA/RIMA não representa perigo para a comunidade indígena Juruna, 

o que torna conveniente a suspensão dos efeitos da medida liminar atacada (STF 2001: fls.634). 

Nas palavras da PGR: 

 

“Saliente-se que há interesse da União na construção do Complexo Hidrelétrico Belo 

Monte dada a crise no abastecimento de energia elétrico no País, interesse esse que 

foi reconhecido expressamente na Resolução nº 2, de 17 de setembro de 2001, juntada 

a fls. 518 pela União Federal. 

“Não vislumbra-se, ademais, por hora, perigo na realização do estudo de viabilidade 

para a comunidade indígena Juruna, localizada na região de Volta Grande do Xingu, 

terra indígena Paquiçamba, que somente adviria com a autorização para a construção 

da Usina Hidrelétrica Belo Monte nas águas do Rio Xingu, 

“Assim, conveniente afigura-se a suspensão dos efeitos da decisão que (...) 

interrompeu o andamento do (...) EIA/RIMA que [visa] (...) assegurar a prestação de 

serviço público essencial” (STF 2001: fls. 634). 

 

Portanto, os argumentos de decisão por consequência apresentados pela PGR estavam 

fundados tanto na necessidade de superação da crise energética vivenciada pelo país, quanto na 

alegada ausência de perigo decorrente da realização do EIA/RIMA para a “comunidade indígena 

Juruna”. Com relação ao parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, a PGR entendia, 

aqui, que a realização do EIA/RIMA deveria anteceder a discussão legislativa sobre a autorização 

do empreendimento, não reconhecendo, nesse momento, direitos aos povos e comunidades 

indígenas locais. 

Comparando os pareceres, podemos notar que a PGR interpretou de forma oposta referido 

parágrafo 3º (no primeiro parecer, sustentou a necessidade de autorização do Congresso Nacional 

para a exploração de recursos em terras indígenas antes da elaboração do EIA/RIMA, enquanto, 

no segundo, entendeu que a deliberação acerca dessa autorização seria posterior aos estudos), 
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apresentou de forma diferente os fatos (no primeiro parecer, o PGR entendeu que a proibição do 

EIA/RIMA garantia a integridade das comunidades indígenas, enquanto, no segundo, sustentou 

que referidos estudos não representavam riscos para os índios) e dimensionou de maneira distinta 

a crise energética (num caso, submetendo sua solução às normas constitucionais, no outro, 

reconhecendo seu relevante interesse público). Em nenhum dos dois pareceres, porém, foi feita 

referência explícita ao desenvolvimento. 

 

STF 

 

Numa decisão monocrática de quatorze páginas (STF 2001: fls. 1136-1148), das quais 

oito foram dedicadas ao relatório do recurso (STF 2001: 1136-1143), duas à sua admissibilidade 

(STF 2001: 1143-1145) e duas à exposição das premissas do caso (STF 2001: fls. 1145-1147), o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio, indeferiu a suspensão 

pretendida pela AGU. A decisão apresentou um argumento de decisão por consequência e três de 

validade procedimental, dois híbridos, um absoluto. Descrevemos aqui, além do argumento de 

decisão por consequência, o argumento de validade procedimental híbrido que propunha uma 

forma de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal. Os outros argumentos 

de validade procedimental sustentados pelo STF (um referente ao convênio celebrado entre 

Fadesp e Eletronorte e outro referente à falta de lei complementar definindo o relevante interesse 

público da União nas riquezas dos rios existentes em terras indígenas, conforme exigência do 

parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal) estão no anexo desta pesquisa, assim como a 

tabela utilizada para a coleta e organização desses dados. 

Para sustentar a impossibilidade da realização do EIA/RIMA de Belo Monte, o STF 

apresentou um argumento de validade procedimental híbridos em que propunha uma forma de 

interpetar o mencionado parágrafo 3º: 

1) Considerando a possibilidade de terras indígenas serem afetadas por Belo Monte, a 

realização do EIA/RIMA desse empreendimento não cumpre com requisitos constitucionais, 

sendo, portanto, inválida. De acordo com o artigo 231, parágrafo 3º, da Constituição Federal, a 

autorização do Congresso Nacional deve anteceder o aproveitamento de recursos hídricos em tais 

condições (STF 2001: fls. 1147). Nas palavras do STF:  

 

“Realmente, o aproveitamento de recurso hídricos, tendo em conta a possibilidade de 

serem alcançadas terras indígenas, pressupõe autorização do Congresso Nacional, de 

acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 231 da Carta da República. A razão 

é única e diz respeito às repercussões passíveis de acontecer. Nem se diga tratar-se de 

simples estudos de impacto ambiental para a implantação da usina hidrelétrica” (STF 

2001: fls. 1147).  
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Apesar de enfatizar a invalidade da condução do EIA/RIMA de Belo Monte por 

desrespeitar requisitos estabelecido pelo parágrafo 3º, do artigo 231, da CF/88, esse argumento 

apresenta uma premissa consequencialista, afinal, para sua formulação, o STF também se baseou 

nos possíveis efeitos causados por Belo Monte: “a possibilidade de serem alcançadas terras 

indígenas”. Por isso, consideramo-lo assemelhado aos argumentos de decisão por consequência. 

Ademais, pelas razões já expostas no capítulo 1, não é possível extrair desse argumento 

– como necessidade lógica – o reconhecimento do direito de participação política dos povos 

indígenas. 

 Já em seu argumento de decisão por consequência, o STF sustentou o seguinte:  

2) Como, a suspensão, e não a manutenção, da medida liminar atacada representa risco 

para a ordem pública, referida medida liminar deve ser mantida (STF 2001: fls. 1148). Nas 

palavras do STF: 

 

“Evidentemente, na espécie, o risco que se corre é contrário ao alegado na inicial, no 

que simplesmente restou acautelada, com o ajuizamento da ação civil pública pelo 

Ministério Público, situação passível de ser retomada caso o convencimento final da 

referida ação venha a ser diametralmente oposto ao sustentado. Não se trata de criar 

óbice ao desenvolvimento, mas de se proceder com segurança, visando-se a 

elucidar os parâmetros que devem nortear o almejado progresso. Hão de estar, 

em tudo, afinados com os ditames constitucionais” (STF1: fls. 1148 – destacamos).  

 

Embora a Presidência do STF não tenha definido quais eram os riscos que a suspensão 

liminar representavam para a ordem pública, inferimos tratar-se dos possíveis danos aos povos 

indígenas, ao meio ambiente e ao erário – tal como sustentado pelo MPF e pela PGR –, além do 

próprio desrespeito ao texto constitucional.  

Nesse sentido, aliás, a Presidência do STF fez questão de destacar que a obstrução à 

realização do EIA/RIMA de Belo Monte não era um “óbice ao desenvolvimento”, mas a 

elucidação dos “parâmetros que devem nortear o almejado progresso”. Assim, na visão do STF, 

a Usina Belo Monte levaria ao “desenvolvimento” e ao “almejado progresso”, mas sua construção 

deveria estar afinada aos “ditames constitucionais”, tais como a regra do parágrafo 3º do artigo 

231, que exigia autorização do Congresso Nacional inclusive para a realização dos estudos de 

impacto ambiental necessários para o aproveitamento de recursos hídricos localizados em terras 

indígenas. Essa decisão não afirmava, porém, se os povos indígenas deveriam participar de 

referida deliberação do Congresso Nacional.  
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4.3 Congresso Nacional autoriza a implantação de Belo Monte e o STF não conhece a ADI 

3573 

4.3.1 O caminho até o STF 

 

No dia 29 de junho de 2005, o Deputado Federal Fernando Ferro, do Partido dos 

Trabalhadores de Pernambuco, apresentou ao Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de 

Decreto Legislativo 1785. Esse Projeto, que propunha autorização para o Poder Executivo 

implantar o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte na Volta Grande do Xingu, veio a ser 

aprovado pelo Senado Federal no dia 12 de julho de 2005 e promulgado no dia seguinte, tomando 

a forma de Decreto Legislativo 78858.  

A proposta de autorização do Deputado Fernando Ferro baseava-se em dois argumentos 

(CD, 2005a). Em primeiro lugar, Ferro sustentou que somente com a construção da usina de Belo 

Monte seria possível assegurar o suprimento de energia elétrica para o Brasil, “condição 

fundamental para o desenvolvimento econômico e social da nação” (CD, 2005a). Segundo o 

Deputado, Belo Monte proporcionaria energia para a Região Norte e para o restante do país, que 

a exemplo da Região Nordeste, estaria com sua “capacidade de aproveitamento hidroelétrico (...) 

praticamente esgotada” (CD, 2005a). Ademais, o empreendimento levaria, além de recursos, à 

                                                           
58 “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 
SENADOR RENAN CALHEIROS 
Presidente do Senado Federal”. 
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melhoria da infraestrutura da região, possibilitando “que novas atividades, que [dependessem] 

exclusivamente dessa fonte energética, [pudessem] ali se instalar” (CD, 2005a)59. 

Em segundo lugar, o Deputado afirmou que seriam feitos estudos sobre os impactos 

ambientais “decorrentes da implantação do empreendimento” e que seria avaliada “a questão dos 

povos indígenas que [pudessem] ser afetados” (CD, 2005a). Como a situação das populações 

indígenas era considerada complexa, o Deputado afirmou a necessidade da realização de “estudos 

detalhados”, que ofereceriam as bases “para uma ampla discussão com os diversos setores da 

sociedade envolvidos nesse assunto” (CD, 2005a). Os estudos ambientais e da questão indígena 

serviriam, portanto, para a elaboração de “soluções adequadas para as interferências [do 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte] sobre o meio ambiente e demais questões sociais, 

econômicas e culturais da região” CD, 2005a)60. 

Em despacho datado de 05 de julho de 2005 – portanto, seis dias após a apresentação do 

PDC 1785 –, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados encaminhou o Projeto para Comissões 

Parlamentares (CD, 2005b), que no dia seguinte, em Plenário, emitiram seus pareceres: todos 

favoráveis61.  

                                                           
59“A construção da hidrelétrica Belo Monte é vital para o País, haja vista a crescente retomada da 

demanda de energia elétrica em todos os setores da sociedade. Essa usina constitui-se como a única 

solução para que, a partir de 2010, o Brasil possa ver assegurada a energia necessária para o suprimento 

nacional, condição fundamental para o processo de desenvolvimento econômico e social da nação.  

“Além da oferta de um grande bloco de energia, necessário à Região Norte e ao País a exemplo da região 

nordeste, cuja capacidade de aproveitamento hidroelétrico está praticamente esgotada e dependerá de 

suprimento a partir do grande potencial da região norte, o AHE Belo Monte deverá trazer especificamente 

para a região em que está inserido, aporte significativo de recursos com melhoria da infra-estrutura, além 

de proporcionar que novas atividades, que dependem exclusivamente dessa fonte energética, possam ali 

se instalar” (CD, 2005a). 
60“Quanto aos impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento, estes serão objeto 

de análises e estudos aprofundados, competindo aos órgãos ambientais cabíveis conduzir o 

licenciamento, bem como avaliar a questão dos povos indígenas que poderão ser afetados pelo complexo.  

“Especificamente quanto a essa questão, vale ressaltar que a população indígena localizada na área de 

influência do empreendimento, é diversificada culturalmente, em diferentes níveis de relacionamento 

inter-étnico e em condições diversas de sobrevivência. Essa complexidade demanda uma compreensão 

aprofundada da situação atual dessas populações, razão pela qual são necessários estudos detalhados 

que servirão de base para uma ampla discussão com os diversos setores da sociedade envolvidos nesse 

assunto. 

“Além disso, o conjunto de estudos ambientais que serão realizados servirá para o equacionamento de 

soluções adequadas para as interferências da UHE sobre o meio ambiente e demais questões sociais, 

econômicas e culturais da região” (CD, 2005a). 
61 Assim, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – representada 

pelo Deputado João Grandão, do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul – sem apresentar 

qualquer argumento, reafirmou (em uma frase) a importância do empreendimento (CD, 2005c); a 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – representada pelo Deputado João Alfredo, 

do Partido dos Trabalhadores do Ceará – ressaltou a condicionalidade da implantação do 

empreendimento aos estudos técnicos (CD, 2005d); a Comissão de Minas e Energia – representada pelo 

Deputado Nicias Ribeiro, do Partido da Social Democracia Brasileira do Pará – apresentou dados 

referentes à eficiência energética do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, considerando-o o “mais 
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Chama atenção o fato da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ter 

relembrado os “incidentes com nações indígenas” decorrentes de Kararaô (primeira versão do 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, conforme visto), mas ter deixado de se referir ao 

parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal para avaliar a constitucionalidade do PDC 

178562. Como veremos mais adiante, o desrespeito a referido parágrafo motivou a Procuradoria 

Geral da República a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto Legislativo 

788. 

 Encerrada a discussão e procedida a votação em turno único, o PDC 1785 foi aprovado 

pela Câmara dos Deputados e remetido para o Senado Federal (CD, 2005) que o recebeu na forma 

de Projeto de Decreto Legislativo 343, no dia 08 de julho de 2005 (SF, 2005). 

No dia 12 de julho, o PDS 343 foi discutido, emendado e aprovado pelo Plenário do 

Senado, sendo promulgado no dia seguinte (13/07), na forma de Decreto Legislativo 788 (DL 

788/05) (SF, 2005).  

A emenda aprovada pelo Senado alterou a redação do parágrafo único do artigo 2º do 

projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, passando a exigir a participação do estado do Pará 

nos estudos técnicos que condicionavam a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte (BRASIL, 2005b: 23329-23332)63. Como veremos adiante, a aprovação dessa emenda 

                                                           
perfeito projeto de hidrelétrica do mundo” (CD, 2005e); e, por fim, a Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania (CCJC)  – representada pelo Deputado José Carlos Aleluia, do Partido da Frente Liberal da 

Bahia – considerou o PDC 1785 “meritório, oportuno, constitucional e de boa técnica legislativa” (CD, 

2005f). 
62 O Deputado José Carlos Aleluia: “- Há muito tempo, nós, brasileiros, temos perseguido a construção 

dessa hidrelétrica. Mas sabemos que a questão energética no mundo é complexa, que a fuga para o diesel-

carboneto, matriz recentemente utilizada, e que deverá continuar a ser usada, é restrita e limitada pelo 

preço internacional ascendente dos derivados do petróleo, gás natural. Portanto, vejo com muito bons 

olhos o aproveitamento das reservas que hoje chamamos Belo Monte, que no passado se chamou Kararaô 

Babaquara, e que foi objeto de incidentes com nações indígenas. (...) 

“O projeto tem de ser revestido de todo o cuidado no trato das referências indígenas. Sob o ponto de 

vista constitucional, o art. 49, inciso XVI da Constituição diz o seguinte: 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

............................................................................ 

XVI autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e 

lavra de riquezas minerais; 

“A proposta do Deputado Fernando Ferro, com quem tive a oportunidade de trabalhar na Companhia 

Hidrelétrica de São Francisco, é muito importante, porque S.Exa. é dedicado aos assuntos relacionados à 

energia. S.Exa. é um brasileiro, um nordestino — eu e o Deputado Nicias Ribeiro também o somos — 

interessado em melhorar a oferta de energia do Norte e Nordeste do Brasil. Portanto, o projeto é 

constitucional. 

“Embora fugindo aos limites explícitos da minha atribuição, considero-o meritório, oportuno, 

constitucional e de boa técnica legislativa. 

“Meu parecer é favorável ao projeto” (CD, 2005f). 
63 O texto aprovado pela Câmara dos Deputados tinha a seguinte redação: “Artigo 2º, Parágrafo Único: Os 
estudos referenciados no caput deverão ser elaborados na forma da legislação aplicável à matéria” (CD, 
2005a). Já o texto aprovado pelo Senado Federal dizia: “Artigo 2º, Parágrafo Único: Os estudos referidos 
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pelo Senado, sem a devolução do Projeto para a Câmara dos Deputados, foi outro motivo que 

levou a Procuradoria Geral da República a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o 

DL 788/05. 

Mais um elemento que merece destaque na atuação do Senado Federal diz respeito ao 

único parecer sobre o PDS 343, emitido pelo Senador José Sarney (do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro do Amapá) em substituição à Comissão de Serviços de Infraestrutura (SF, 

2005). Após breve análise dos artigos 49, XVI e 231, parágrafo 3º, ambos da Constituição Federal 

de 1988, e afirmando tanto a eficiência energética do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte 

quanto a sua importância estratégica para o Brasil, Sarney concluiu pela “constitucionalidade, 

juridicidade e regimentalidade” do Projeto e pela urgência das medidas que acelerassem a 

construção de Belo Monte (BRASIL, 2005b: 23316-23317). Acontece que a análise de 

constitucionalidade do Senador fundou-se numa comparação distorcida do PDS 343 com o 

Decreto Legislativo 103, de outubro de 1996. 

Com efeito, para evidenciar a necessidade de autorização do Congresso Nacional para a 

viabilização do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte (nos termos do artigo 49, XVI e 231, 

parágrafo 3º, da Constituição Federal), o Senador relembrou o DL 103/96, o qual havia autorizado 

a realização do Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Mesa e regulado “as relações entre os 

índios Avá-Canoeiros e os empreendedores” (BRASIL, 2005b: 23316). De acordo com José 

Sarney, o AHSM havia sido fundamental “no atendimento das necessidades energéticas do País 

e [garantia] à comunidade Avá-Canoeiros direitos previamente negociados” (BRASIL, 2005b: 

23316 - destacamos). O Senador argumentou, então, que o PDS 343 estaria no “mesmo caminho” 

do referido DL 103/96, reunindo todas as condições para a autorização do Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte, inclusive a exigência de oitiva das comunidades indígenas afetadas, 

constante do artigo 231, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2005b: 23316).  

Entretanto, enquanto “estudos de natureza antropológica” eram a única referência do PDS 

343 às populações indígenas afetadas por Belo Monte, a autorização do DL 103/96 impunha três 

deveres, “já negociados”, para as concessionárias do Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da 

Mesa64, ao mesmo tempo em que reconhecia ao menos três direitos, “já negociados”, para os 

povos e comunidades indígenas locais65. Assim, se no DL 103/96 o grupo Avá-Canoeiro figurava 

                                                           
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” (DL 788/05). 
64 Os deveres eram: i) “manter e cumprir integralmente os convênios, ajustes e termos de cooperação 
celebrados com a Fundação Nacional do Índio”; ii) creditar, “mensalmente, ao grupo indígena Avá-
Canoeiro, (...) o equivalente a dois por cento do valor a ser distribuído a título de royalties aos municípios 
inundados pelo reservatório” do Aproveitamento; e, iii) compensar, em no máximo cento e oitenta dias, 
“a área equivalente a ser inundada, e contígua à atual reserva, pertencente aos Avá-Canoeiros” (DL 103). 
65 Os direitos eram: i) receber das concessionárias “o equivalente a dois por cento do valor a ser distribuído 
a título de royalties aos municípios inundados pelo reservatório” do Aproveitamento; ii) administrar 
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como sujeito jurídico dotado de direitos previamente negociados, no PDS 343 os grupos 

indígenas afetados por Belo Monte apareciam como objetos de estudo, apenas. A análise de 

constitucionalidade do Senador Sarney, no entanto, não atentou para essa diferença.  

Aos 14 dias do mês de julho de 2005 – dois dias após a aprovação do PDS 343 pelo 

Senado Federal e 15 dias depois da apresentação do PDC 1785 à Câmara dos Deputados, portanto 

–, sem que povos e comunidades indígenas tivessem participado do processo legislativo, o DL 

788/05 foi publicado no Diário Oficial da União e entrou em vigor (SF, 2005a). No dia de sua 

promulgação (13/07), durante sessão da Câmara dos Deputados, o Deputado Fernando Ferro 

celebrou a aprovação do Decreto que permitia a realização de estudos que levariam à implantação 

da usina de Belo Monte (BRASIL, 2005a). Tratava-se, nas palavras do Deputado, de uma “vitória 

em uma batalha que durou mais de 20 anos, devido ao embargo do Ministério Público”66.  

 Em nome do “desenvolvimento econômico e social da nação”, dada a eficiência e a 

“perfeição” do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, “para permitir a realização de estudos 

técnicos que levariam à sua implantação” e garantiriam o posterior “equacionamento de sua 

interferência”, sem uma discussão adequada acerca do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição 

Federal, nem a participação indígena no processo legislativo, o DL 788/05 foi aprovado pelo 

Congresso Nacional e celebrado como uma “vitória”, depois de um longo período de espera 

causado pelo “embargo do Ministério Público”. 

 Um mês e meio depois dessa “vitória”, no entanto, o Ministério Público tentou 

“embargar”, novamente, o empreendimento. Em agosto de 2005, a Procuradoria Geral da 

República ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face 

do Decreto Legislativo 788. A ADI 3573 atendia solicitação da Procuradoria da República no 

estado do Pará, do Instituto Socioambiental, do Greenpeace, do Centro dos Direitos das 

Populações da Região do Carajás e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira.   

Em dezembro de 2005, por sete votos contra quatro, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal não conheceu da Ação.  

  

                                                           
diretamente esses recursos, a partir do momento que fosse considerado em condições de exercer essa 
atividade; e, iii) receber compensação pela perda de parte de sua terra (DL 103). 
66 O Deputado Fernando Ferro – “Sr. Presidente, Sras. E Srs. Parlamentes, inicialmente manifesto 

felicidades pelo fato de ter sido aprovado no Senado Federal, conforme me comunicou o Deputado Nicias 

Ribeiro, projeto de decreto legislativo de minha autoria que autoriza o Poder Executivo a implantar o 

Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, a ser 

viabilizado após estudo feito pela Eletrobrás. 

“Esse instrumento legislativo, que cumpre as obrigações constitucionais, permitirá a realização de uma 

série de estudos que levarão à implantação do empreendimento hidrelétrico de Belo monte, iniciativa, 

para nós, extremamente importante, porque significa a vitória em uma batalha que durou mais de 20 

anos, devido ao embargo do Ministério Público” (BRASIL, 2005a: 33862). 
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 Resumo  

Em 2005, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo 788 (DL788/05), segundo 

o qual o Poder Executivo estava autorizado a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo 

Monte. O processo legislativo durou pouco mais de duas semanas, contou com participação pouco 

engajada das Comissões Temáticas, não contou com a participação dos povos e comunidades 

indígena e, após alteração pelo Senado Federal, não houve devolução do Projeto de Decreto para 

a Câmara dos Deputados.  

Referido Decreto não previa nem a participação dos povos e comunidades indígenas nos 

resultados obtidos com a exploração dos recursos hídricos xinguanos, nem formas de compensá-

los pelos danos eventualmente sofridos, decorrentes de referida exploração. Tampouco foi 

estabelecido um momento de participação política para os indígenas expressarem suas opiniões 

sobre o projeto de Belo Monte. No Decreto, as “comunidades indígenas” apareciam como objetos 

do estudo antropológico que condicionava a autorização do Aproveitamento, apenas. 

Questionando a constitucionalidade desse Decreto, a PGR ajuizou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade.  

 

4.3.2 Argumentos da disputa travada 

 

PGR 

 

A ADI 3573 ajuizada pela PGR pleiteava a inconstitucionalidade do DL 788/05 com base 

em, três argumentos de validade procedimental e dois de validade material, todos no módulo 

absoluto. Além disso, para pleitear a concessão de medida cautelar – o que suspenderia a eficácia 

do Decreto Legislativo até o julgamento de mérito da ADI –, a PGR apresentou um argumento 

de decisão por consequência. Descrevemos aqui, além do argumento de decisão por 

consequência, os argumentos de validade (procedimental e material) que propunham uma forma 

de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal. Os outros argumentos de 

validade procedimental sustentados pela PGR (um referente à falta de lei complementar definindo 

o relevante interesse público da União nas riquezas dos rios existentes em terras indígenas, 

conforme exigência do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, outro referente à falta 

de devolução do PDC 1785 para a Câmara dos Deputados) estão no anexo desta pesquisa, assim 

como a tabela utilizada para a coleta e organização desses dados. 

Para sustentar que DL 788/05 violava a Constituição Federal por contrariar o artigo 231, 

parágrafo 3º, da CF/88, a PGR apresentou dois argumentos de validade material e um argumento 

de validade procedimental, respectivamente: 

1) O DL 788/05 viola o direito dos povos e comunidades indígenas de participarem nos 

resultados do aproveitamento dos recursos hídricos de suas terras (garantido pelo parágrafo 3º do 
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artigo 231 da CF/88), motivo pelo qual deve ser considerado inconstitucional. Nas palavras da 

PGR: 

 

“Ressalte-se, ainda, que o Decreto nº 788/05, apesar de estabelecer a realização do 

EIA/RIMA e de estudos de natureza antropológica, não prevê a participação das 

comunidades indígenas nos resultados do aproveitamento hidroelétrico” (PiADI, fls: 

5-667)68.   

 

2) A promulgação do DL 788/05 sem participação indígena em seu processo legislativo 

violou o direito fundamental dos povos e comunidades indígenas de participar da deliberação do 

Congresso Nacional sobre o empreendimento Belo Monte. Segundo a PGR: 

 

“A Constituição de 1988, como nenhuma outra, demonstrou grande preocupação com 

as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas (...). 

“Essa preocupação tem uma razão muito simples de ser: a terra tem um valor sagrado 

para os índios, pois é nela que eles estabelecem sua sobrevivência física e cultura. A 

proteção das terras indígenas e dos recursos naturais nela encontrados torna-se, 

portanto, questão nuclear e pressuposto indispensável para a garantia dos demais 

direitos constitucionais assegurados aos índios. O princípio que serve de diretriz para 

a interpretação do art. 231 da Constituição, dessa forma, é o da preservação e 

prevalência dos interesses indígenas sobre suas terras. 

“Por isso, o legislador constituinte foi cuidadoso ao criar uma série de garantias à 

preservação dessas terras (...). 

“Dentre essas garantias fundamentais destinadas à proteção das terras indígenas e dos 

recursos naturais nelas encontrados, a mais importante é a que dá densidade ao 

princípio da democracia participativa. Nesse sentido, a Constituição de 1988 exige 

que o aproveitamento dos recursos hídricos (...) só pode ser efetivado após a oitiva 

das comunidades indígenas afetadas. A consulta prévia das populações indígenas é 

requisito constitucional indispensável para qualquer empreendimento de exploração 

dos recursos hídricos (...). Somente após essa oitiva poderá o Congresso Nacional 

autorizar, por meio de decreto legislativo, tais empreendimentos” (PiADI, fls: 4-5 – 

sublinhado e sublinhado com itálico no original, os demais destaques são nossos). 

 

3) A realização de estudos de natureza antropológica, como determina o DL 788/05, é 

insuficiente para cumprir com requisitos estabelecidos pela Constituição para a edição de Decreto 

Legislativo que autoriza aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas, afinal, de 

acordo com artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88, povos e comunidades indígenas devem ser 

ouvidos pelo e no Congresso Nacional, antes que o Poder Legislativo autorize referido 

                                                           
67 A sigla “PiADI” refere-se à petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3573, promovida pela 
PGR em face do Decreto Legislativo 788 de 2005, julgada pelo STF. Para indicar os dados extraídos de 
referido documento utilizamos a fórmula “PiADI 2001: fls. Número”, em que “fls. Número” localiza as 
folhas de onde constam as informações citadas. A petição está disponível no sítio eletrônico do Supremo: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico
.jsf?seqobjetoincidente=2319559 Último acesso: 10 de dezembro de 2014. 
68 É de se notar que, por um lado, a PGR não apresentou, explicitamente, o fundamento jurídico desse 
suposto direito e que, por outro, o artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88, estabeleceu o direito dos povos e 
comunidades indígenas locais de participação nos resultados da lavra das riquezas minerais em suas 
terras, apenas. 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2319559
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2319559
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aproveitamento. Por isso, o DL 788/05 deve ser declarado inconstitucional. Nos termos da 

petição: 

 

“Observe-se, ainda, que o art. 231, parágrafo 3º, da Constituição, também exige, como 

requisito de validade de qualquer empreendimento de aproveitamento hidroelétrico 

em terras indígenas, que as comunidades afetadas sejam ouvidas previamente. Dessa 

forma, o Congresso Nacional (...) determinou, por meio do art. 2º do Decreto 

Legislativo 788/05 (...) a realização de estudo de natureza antropológica, por meio do 

qual serão devidamente ouvidas as comunidades localizadas na área sob influência do 

empreendimento. 

“No entanto, essa não é a teleologia da norma constitucional do art. 231, parágrafo 3º, 

da Constituição da República. Quando essa norma exige a audiência das comunidades 

indígenas afetadas, ela constitui um pressuposto de vaidade, ou melhor dizendo, da 

própria constitucionalidade do decreto legislativo a ser editado com base artigo 49, 

inciso XVI. A expressão ‘ouvidas as comunidades afetadas’ é um comando normativo 

destinado ao Congresso nacional, que deverá autorizar o aproveitamento 

hidroelétrico, assim como ao Poder Executivo, que terá a incumbência de realizar os 

estudos de viabilidade técnica e econômica e impacto ambiental. 

“Portanto, antes de aprovar o Decreto nº  788, de 2005, o Congresso Nacional deveria 

ter ouvido as comunidades afetadas (...) 

“(...) Caberá então ao Congresso Nacional a realização de audiências públicas com o 

objetivo de consultar as populações indígenas interessadas. A realização de audiências 

públicas no próprio parlamente nada mais é do que uma primeira fase do processo de 

aprovação do decreto legislativo; e um requisito de sua constitucionalidade” (PiADI: 

fls. 3-6). 

 

Portanto, de acordo com esse argumento e com o argumento anterior, para concessão da 

autorização exigida pelo parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 para o 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas, seria necessária deliberação política do 

Poder Legislativo, com participação de povos e comunidades indígenas, que deveriam se 

manifestar no Congresso Nacional, sendo ouvidas por essa mesma instituição. O diagrama abaixo 

ilustra esse entendimento. 

 

 

Diagrama 3 Procedimento do parágrafo 3o, segundo a PGR 

 

 Por fim, no argumento de decisão por consequência, a PGR sustentou: 

1. Deliberação política realizada pelo 
Congresso Nacional, com participação 

de povos e comunidades indígenas.

*A participação indígena implica: 
manifestação no Congresso Nacional, 

ouvida pelo Congresso Nacional.

2.Concessão ou negação da autorização 
para aproveitamento de recursos hídricos 

em terras indígenas

PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO PARÁGRAFO 3º PARA AUTORIZAÇÃO DE 

APROVEITAMENTO DE RECURSO HÍDRICO EM TERRA INDÍGENA, SEGUNDO A PGR 
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6) É urgente conceder a medida cautelar pleiteada, caso contrário serão iniciados os 

estudos técnicos “que darão ensejo à implantação definitiva do Aproveitamento Hidroelétrico 

Belo Monte” (PiADI: fls. 6). Nas palavras da PGR: 

 

“O periculum in mora decorre da urgente necessidade de que seja obstado o início dos 

estudos de viabilidade técnica e econômica, de impacto ambiental e de natureza 

antropológica, previstos pelo decreto legislativo, e que darão ensejo à implantação 

definitiva do Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte” (PiADI: fls. 6) 

 

Com isso, a PGR questionou a interpretação do parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88, 

propondo que a autorização do Poder Legislativo deveria ter sido precedida de consulta com os 

povos e comunidades indígenas afetados, realizada pelo e no Congresso Nacional. 

 

AS:  

 

 Nos termos do caput do artigo 10 da Lei 9.868/1998, após solicitação do STF, Advocacia 

do Senado se pronunciou sobre o pedido de medida cautelar da PGR, concluindo pela 

impossibilidade de conhecimento da ADI e pela denegação da medida cautelar. Para tanto, a AS 

apresentou três argumentos: um de validade procedimental absoluto, um de decisão por 

consequência e um de validade procedimental híbrido. Nos anexos desta pesquisa está a tabela 

utilizada para a coleta e organização desses dados. 

 Para sustentar o não conhecimento da ADI, pelo STF, a AS apresentou o seguinte 

argumento de validade procedimental absoluto: 

 1) A ADI é via inadequada para questionar judicialmente o Decreto Legislativo 788/05, 

já que este é um ato normativo de efeitos concretos. Nas palavras da AS: 

 

“Está claro que se trata de ato normativo de efeitos concretos, inclusive com 

possibilidade de identificação dos grupos potencialmente afetados por tais efeitos. 

“E não cabe, data vênia, o manejo de ação direta de inconstitucionalidade contra ato 

normativo de efeitos concretos, uma vez que a ADI não se presta a substituir mandado 

de segurança, ação ordinária, ação popular ou ação civil pública. 

(...) 

“Pelo exposto, preliminarmente seria o caso de não-conhecimento da ação direta, uma 

vez que visivelmente manejada contra ato normativo de efeitos concretos” (STF 2005, 

fls. 102-10369).  

 

Para sustentar a inexistência de perigo fundamentando o pedido de concessão de medida 

cautelar, a AS apresentou o seguinte argumento de decisão por consequência: 

                                                           
69 A sigla “STF 2005” refere-se ao Acórdão do STF referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3573, 
promovida pelo MPF contra o Decreto Legislativo 788 de 2005. Para indicar os dados extraídos de 
referidos autos utilizamos a fórmula “STF 2005: fls. Número”, em que “fls. Número” localiza as folhas de 
onde constam as informações citadas. 
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2) Como, de acordo com o DL 788/05, a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico 

Belo Monte depende da realização de estudos técnicos, inexistindo possibilidade de início 

repentino da obra, a medida cautelar pleiteada deve ser denegada (o DL 788/05 não deve ter sua 

eficácia suspensa). Nas palavras da AS: 

 

“Encerra-se no próprio texto do Decreto Legislativo 788/-5 a conclusão pela ausência 

do perigo da demora. 

“Ab initio porque a implantação efetiva do projeto – que irá beneficiar milhares de 

pessoas e atender o interesse público nacional – depende da realização de diversos 

estudos, previstos expressamente nos quatro incisos do art. 2º da norma, os quais 

demandam significativo tempo, quiça anos. 

(...)   

“Acresça-se também e principalmente, a clareza do art. 3º da norma em tela, que 

condiciona expressamente a implantação do empreendimento à conclusão efetiva dos 

estudos supracitados (...). 

(...) 

“Assim, inexiste possibilidade de abrupto início da produção de efeitos do ato 

normativo, cuja ocorrência a ação intenta impedir. Somente depois de concluídos 

todos os estudos – inclusive a oitiva das comunidades indígenas potencialmente 

afetáveis pelo empreendimento – é que se passará à fase de aprovação dos mesmos 

pelos órgãos competentes. E somente depois dessa aprovação é que o Poder Executivo 

poderá iniciar a implantação da relevante obra de infraestrutura, em prol do 

desenvolvimento da região” (STF 2005: fls. 104-105 – destaques no original). 

 

Apesar da tese central versar sobre a impossibilidade de início repentino das obras do 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte – refutando diretamente o argumento que havia sido 

apresentado pela PGR –, esse argumento apresenta afirmações retóricas para destacar a 

importância do empreendimento, vinculando-o ao “benefício de milhares de pessoas”, ao 

“interesse público nacional” e ao “desenvolvimento da região” (como se lê nas seguintes 

passagens: “(...) a implantação efetiva do projeto – que irá beneficiar milhares de pessoas e 

atender ao interesse público nacional (...)”; e “(...) somente depois dessa aprovação é que o Poder 

Executivo poderá iniciar a implantação da relevante obra de infraestrutura, em prol do 

desenvolvimento da região”). 

Por fim, para mostrar a plausibilidade jurídica de seu pronunciamento, a AS apresentou 

o seguinte argumento de validade procedimental híbrido: 

3) O parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 não estabeleceu um momento para a oitiva das 

comunidades indígenas, bastando, para satisfazer o mandamento constitucional, informar 

referidas comunidades sobre o futuro aproveitamento dos recursos hídricos localizados em terras 

indígenas, antes de sua implantação; no caso Belo Monte, isso ocorrerá durante a realização dos 

estudos técnicos. Nas palavras da AS: 

 

“O momento da oitiva das comunidades indígenas (...) não consta do texto 

constitucional. E nem precisava, porque não é isso – o momento da oitiva – que 

constitui o objetivo daquela disposição constitucional. 

“Seu objetivo é definido: é impor a necessidade imperiosa e imprescindível de ouvir 

as comunidades indígenas potencialmente afetadas. É dar conhecimento às mesmas, 
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antes da implantação do projeto de aproveitamento de recursos, evitando que sejam 

surpreendidas com eventual influência do empreendimento sobre seu modus vivendi. 

“A situação de anterioridade, portanto, diz respeito não à autorização do Congresso 

Nacional, mas sim ao aproveitamento de recursos em terras indígenas. É o que se 

vislumbra da norma, e é uma interpretação legítima, porquanto (...) o escopo da 

vontade normativa estará atendido 

“Ora, no presente caso, essa oitiva prévia obrigatoriamente ocorrerá, por 

determinação expressa dos arts. 2º e 3º do Decreto Legislativo 788/05. E pouco 

importa, data vênia, que seja realizada antes ou depois da autorização 

congressual, bastando que ocorra antes da implantação da obra pública. 
(...) 

“E, em última análise, face às peculiaridades do caso concreto, talvez seja mais eficaz 

ouvir as comunidades indígenas no âmbito de um estudo de natureza antropológica – 

como sói ocorrer por ordem do Decreto 788/05 –, do que no âmbito do debate político 

do processo legislativo destinado à concessão da autorização. 

“Finalmente, cabe questionar: qual o porquê do art. 231, parágrafo 3º, da 

Constituição? Certamente não foi o de sobrepor a vontade das comunidades indígenas 

ao interesse público – e nem poderia sê-lo, sob pena de se deixar a execução de 

relevantes obras públicas, de interesse nacional, ao arbítrio de poucos brasileiros. 

“A doutrina pátria considera, aliás, que a oitiva das comunidades ali previstas não é 

vinculante, e sim meramente informativa frente ao Poder Público. Isso porque é o 

Poder Público que – em tese – encarna, pondera e gerencia o interesse de todos os 

brasileiros, incluindo os brasileiros indígenas” 
 

Esse argumento se assemelha aos argumentos de validade material já que, 

implicitamente, apresenta as seguintes teses sobre direitos reconhecidos a povos e comunidades 

indígenas: por um lado, afirma a ausência do direito de participação na deliberação política para 

autorizar aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas; por outro, afirma que referidos 

povos e comunidades têm direito de serem informados sobre aproveitamento futuro e já 

autorizado, para, assim, não “serem surpreendidos com eventual influência do empreendimento 

sobre seu modus vivendi”. O argumento destaca, aliás, a subordinação dos interesses indígenas ao 

“interesse público”, “gerenciado” pelo Poder Público.  

O diagrama abaixo, construído com base nos argumentos acima, ilustra a maneira como 

a AS entendeu o procedimento estabelecido pelo mencionado parágrafo 3º: 
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Diagrama 4 Procedimento do parágrafo 3o, segundo a AS 

 

Com isso, depois de vincular o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte ao 

desenvolvimento da região amazônica, ao interesse público e ao benefício de milhares de pessoas, 

a Advocacia do Senado apresentou, para o parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88, uma interpretação 

radicalmente diversa daquela apresentada pela PGR.  

 

STF 

 

Após relatar a ADI 3573, o Ministro Carlos Ayres Britto submeteu ao Plenário do STF o 

exame da preliminar de não-conhecimento da Ação, suscitada pela Advocacia do Senado. De 

acordo com essa preliminar, o processo de controle concentrado de constitucionalidade não 

poderia se instaurar porque o DL 788/05 seria desprovido de conteúdo normativo (STF 2005: fls. 

846-850) 70.  

Em Plenário, estabeleceu-se um debate entre duas posições antagônicas, ambas 

fundamentadas em argumentos de validade procedimental absolutos. De um lado, o Ministro 

                                                           
70 Esse acórdão está disponível no sítio eletrônico do Supremo: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico
.jsf?seqobjetoincidente=2319559 Último acesso: 10 de dezembro de 2014. 
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PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO PARÁGRAFO 3º PARA AUTORIZAÇÃO DE 

APROVEITAMENTO DE RECURSO HÍDRICO EM TERRA INDÍGENA, SEGUNDO A AS: 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2319559
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2319559
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Relator – acompanhado pelos Ministros Joaquim Barbosa, Cezar Peluzo e Marco Aurélio – 

sustentou a tese de que o Decreto era dotado de “densidade normativa” e, por isso, poderia ser 

apreciado, pelo STF, por Ação Direta de Inconstitucionalidade. De outro, o Ministro Eros Grau – 

acompanhado pelos Ministros Nelson Jobim (Presidente), Carlos Velloso, Ellen Gracie, Gilmar 

Mendes e Sepúlveda Pertence – postulou tratar-se o DL 788/05 de “ato concreto, impugnável, por 

(...) ação civil pública”, mas não por Ação Direta de Inconstitucionalidade (STF 2005: fls. 852). 

Vejamos os argumentos do Ministro Relator, Ayres Britto, e do Ministro Relator para o acórdão, 

Eros Grau.  

Em seu voto, o Ministro Relator reconheceu a tendência da jurisprudência do STF de 

desqualificar para o controle concentrado de constitucionalidade os preceitos legais desprovidos 

de “densidade normativa” (e, para isso, transcreveu trecho do julgamento da ADI 842), mas 

argumentou não ser esse o caso do DL 788/05. Para o Ministro, a autorização do DL 788/05 

implicava mandamento abstrato, genérico e impessoal e, portanto, passível de controle 

concentrado de constitucionalidade. 

O Ministro Relator explicou que tal abstração, generalidade e impessoalidade se deviam 

ao desencadeamento, promovido pelo Decreto, “da atuação de órgãos, entidades e agentes 

públicos, tanto quanto do emprego de recursos financeiros e da prática de atos administrativos, 

sem que se [pudesse] prefixar o número deles e o tempo improrrogável de sua empírica 

manifestação” (STF 2005: fls. 850). Nos termos do voto: 

 

“(...) atento às características do comando que se veicula pelo artigo introdutório do 

Decreto Legislativo em causa, penso não assistir razão ao requerido. E assim o digo 

porque a outorga legislativa que ali se contém, centralmente, não se exaure com a 

produção de nenhum dos numerosos e indeterminados atos concretos a que se 

direciona, logicamente. Mais exatamente, a autorização congressual que se lê do 

artigo 1º do Decreto Legislativo 788/05 é comando voltado para o desencadeamento 

da atuação de órgãos, entidades e agentes públicos, tanto quanto do emprego de 

recursos financeiros e da prática de atos administrativos, sem que se possa prefixar o 

número deles e o tempo improrrogável de sua empírica manifestação. A patentear, 

então, que o Poder Legislativo Federal se manifestou por um modelo normativo de 

mandamento tão abstrato quanto genérico e impessoal. O que já significa assujeitar-

se ele, Decreto Legislativo 788/05, a controle de constitucionalidade em tese ou por 

modo concentrado, tal como pretendido pelo autor da presente ADIN” (STF 2005: fls. 

849-850). 

 

O Ministro Eros Grau, por sua vez, postulou tratar-se o DL 788/05 de “ato concreto” e, 

assim, negou o conhecimento da Ação, nos seguintes termos: 

 

“O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Sr. Presidente, entendo que no caso há ato 

concreto, lei-medida. O que no direito alemão é conhecido como Massnahmegesetz. 

Lei apenas em sentido formal, lei que não é norma jurídica dotada de generalidade e 

abstração. Lei que não constitui preceito primário, no sentido de que se impõe por 
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força própria, autônoma. Algo análogo ao que a Constituição do Brasil prevê no seu 

art. 37, XIX e XX, ato administrativo especial. Não conheço” (STF 2005: fls. 851). 

 

 Assim, sem referência ao desenvolvimento nacional ou a qualquer outro tipo de 

consequência decorrente da decisão que seria tomada no julgamento da ADI, o STF não conheceu 

da Ação. O Tribunal revelou, porém, posições antagônicas quanto a interação entre os Poderes da 

União: por um lado, no voto do Ministro Eros Grau, entendeu-se menor o âmbito de atuação do 

Poder Judiciário para a realização do controle concentrado de constitucionalidade dos atos do 

Poder Legislativo, ao mesmo tempo em que se reconheceu, para esse, maior discricionariedade 

para o desempenho de suas funções; por outro, no voto do Ministro Ayres Britto, entendeu-se 

maior o âmbito de atuação do Poder Judiciário para o controle concentrado de constitucionalidade 

e menor a discricionariedade do Poder Legislativo. 

Nos anexos desta pesquisa está a tabela utilizada para a coleta e organização desses dados. 

 

4.4 A Presidência do STF suspende o acórdão do TRF1 (SL 125/PA) 

 

4.4.1 O caminho até o STF 

 

A entrada em vigor do Decreto Legislativo 788/05 – e o não conhecimento da ADI 3573 

pelo STF – autorizou o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte 

após a realização de estudos técnicos. Com isso, em março de 2006 a Eletronorte solicitou ao 

Ibama a elaboração de Termo de Referência para a realização de EIA/RIMA (PiACP 2006: fls. 

371). O governo federal retomava, assim, importante passo para a execução do empreendimento – 

o mesmo que fora ensaiado nos albores dos anos 2000, mas obstaculizado pela ACP 2001, 

promovida pelo MPF. 

Entretanto, o mesmo MPF propôs um nova Ação Civil Pública (ACP 2006), com pedido 

de liminar, em face de Eletronorte e Ibama, para liminarmente sustar e no mérito proibir a 

condução do licenciamento ambiental de Belo Monte – o que incluía a vedação à realização de 

duas audiências públicas programadas para serem realizadas nos dias 30 e 31 de março, nas 

cidades de Altamira e Vitória do Xingu. O principal argumento da ACP era a invalidade do 

Decreto Legislativo 788 de 2005 (PiACP 2006: fls. 3-19). 

                                                           
71 A sigla “PiACP 2006” refere-se à petição inicial da segunda Ação Civil Pública (ACP 2006) movida pelo 
Ministério Público Federal contra a Eletronorte (processo 2006.39.03.000711-8, Vara Única de Altamira). 
Para localizar os dados citados nos autos utilizamos a fórmula “PiACP 2006: fls. Número”, em que “fls. 
Número” indica a numeração das folhas dos autos. Referido documento pode ser encontrado no sítio 
eletrônico do MPF: 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2012/arquivos/Tabela%20de%20acompanhamento%20atualizada%
20em%2028082012.pdf Último acesso em 12 de dezembro de 2014. 

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2012/arquivos/Tabela%20de%20acompanhamento%20atualizada%20em%2028082012.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2012/arquivos/Tabela%20de%20acompanhamento%20atualizada%20em%2028082012.pdf
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 Em tempo, o Juiz Federal Substituto da Vara Única de Altamira acolheu os argumentos 

apresentados pelo MPF e concedeu a medida liminar pleiteada pela ACP 2006, suspendendo a 

condução do licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte – o que incluía as duas 

audiências públicas mencionadas (ATAgI 2006: fls. 07, 01-02dm72). Tanto a AGU, quanto a 

Eletronorte interpuseram Agravo de Instrumento para reverter essa medida, mas, nos dois casos, 

o TRF 1 negou seguimento aos recursos73 (ATAgI 2006: fls. 02dm).  

Em maio, porém, o Juiz Federal Titular da Vara Única de Altamira, atendendo a pedido 

de reconsideração formulado pelo Ibama, revogou a medida liminar concedida pelo Juiz 

Substituto (ATAgI 2006: fls. 07, 02dm). Com isso, o Ibama estava livre para retomar a condução 

do licenciamento de Belo Monte.  

Contudo, o MPF interpôs Agravo de Instrumento (AI 2006), com pedido de atribuição de 

efeito suspensivo, requerendo a cassação da decisão revogatória do Juiz Titular (ATAgI 2006: fls. 

02-51). Em decisão monocrática, o TRF1 concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo AI 2006, 

sustando a eficácia da decisão do Juiz Titular e restaurando a decisão do Juiz Substituto (ATAgI 

2006: fls. 06dm). Com isso, a condução do licenciamento ambiental de Belo Monte voltava a ser 

suspensa – mesmo sem o julgamento de mérito do AI 2006. 

Para reverter essa decisão monocrática, a AGU propôs, em agosto de 2006, pedido de 

Suspensão de Liminar (SL 125) perante o STF (STF 2006: fls. 02-2074).  

Em dezembro, porém, enquanto a SL 125 tramitava – já com o parecer da PGR pelo 

indeferimento do pedido –, o TRF 1, em decisão colegiada, resolveu o mérito do AI 2006 (STF 

2006: fls. 552), em acórdão que: (i) invalidou o Decreto Legislativo 788/05, por violação ao 

parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88; (ii) proibiu o Ibama de realizar consulta política aos povos 

e comunidades indígenas locais, por entende-la como uma condicionante ao poder exclusivo do 

Congresso Nacional de autorizar o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas; e, 

(iii) permitiu ao Ibama a realização de estudos técnicos para avaliação dos impactos do 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, os quais deveriam ser submetidos ao Congresso 

                                                           
72 A sigla “ATAgI 2006” refere-se aos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo MPF contra decisão 
revogatória de liminar proferida pelo Juiz Federal Titular da Vara Única de Altamira (processo 
2006.01.00.017736-8/PA, TRF1). Para localizar os dados citados nos autos utilizamos a fórmula “ATAgI 
2006: fls. Número; Númerodm”, em que “fls. Número” indica a numeração das folhas dos autos e “fls. 
Númerodm” indica especificamente a numeração das folhas da decisão monocrática da Desembargadora 
Federal Selena Maria de Almeida. Essa decisão está disponível no sítio eletrônico da Justiça Federal: 
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200601000177368&pA=200601000177368&p
N=170064520064010000 Último acesso em 12 de dezembro de 2014. 
73 O Agravo de Instrumento de autoria da Eletronorte foi processado com o número 2006.01.00.012867-
7, perante o TRF1. Já o Agravo de Instrumento de autoria da AGU foi processado com o número 
2006.01.00.016442-0/PA, igualmente perante o TRF1. 
74 A sigla “STF 2006” refere-se aos autos da Suspensão Liminar 125/PA, que tramitou no Supremo Tribunal 
Federal. Para localizar os dados nos autos utilizamos a fórmula “STF 2006: fls. Número”, em que “fls. 
Número” indica a numeração das folhas dos autos. 

http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200601000177368&pA=200601000177368&pN=170064520064010000
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200601000177368&pA=200601000177368&pN=170064520064010000
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Nacional75. Com isso, o TRF 1 diferenciou os estudos técnicos, efetuados durante o licenciamento 

ambiental do empreendimento, da consulta política, de competência exclusiva do Congresso 

Nacional, condicionando esta àqueles. A autorização congressual para a implantação do 

Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, constante do DL 788/05, foi, então, invalidada pelo 

TRF1, mas o licenciamento ambiental do empreendimento deveria prosseguir. 

Apesar disso, indagada pelo STF, a AGU manifestou interesse no julgamento da SL 125, 

objetivando “a suspensão de qualquer restrição judicial ao (...) licenciamento e [à] consulta às 

comunidades envolvidas”, até o trânsito em julgado da ACP 2006, e o afastamento de “qualquer 

óbice quanto à validade do Decreto Legislativo 788/05” (STF 2006: 524, 552).  

Embora esses pedidos não constassem da petição inicial da SL 125, em março de 2007, 

alguns meses após o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal, 

a Ministra Presidente do STF deferiu o pleito da AGU. 

 

 Resumo  

Em 2006, o Ibama iniciou elaboração de TR para a realização de EIA/RIMA do 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte. Entretanto, o Ministério Público Federal (MPF) propôs 

Ação Civil Pública (ACP 2006) para obstruir o licenciamento ambiental do empreendimento.  

Para reverter decisão monocrática do Tribunal Regional da 1ª Região – que recebia 

Agravo de Instrumento do MPF (AI 2006) com efeitos suspensivos e, com isso, sustava a 

condução do licenciamento ambiental –, a AGU propôs pedido de SL, provocando, assim, a 

competência recursal do STF.  

Enquanto a SL 125 era processada, sobreveio decisão de mérito do AI 2006. No acórdão, 

o TRF1 invalidou o Decreto Legislativo 788, proibiu o Ibama de fazer consulta política com os 

povos e comunidades indígenas locais e permitiu a realização de estudos técnicos para a avaliação 

dos impactos do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte. 

Apesar disso, a AGU manifestou interesse no julgamento da SL 125 para suspender 

qualquer restrição judicial ao licenciamento e à consulta, até o trânsito em julgado da ACP 2006, 

e afastar qualquer questionamento da validade do Decreto Legislativo 788/05 

A Presidência do STF decidiu o caso da seguinte maneira: o Decreto Legislativo 788/05 

foi considerado válido e o Ibama foi autorizado a prosseguir com o licenciamento, e a consultar 

os povos e comunidades indígenas locais. 

 

 

 

                                                           
75 Esse acórdão está disponível no sítio eletrônico da Justiça Federal: 
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200601000177368&pA=200601000177368&p
N=170064520064010000 Último acesso em 12 de dezembro de 2014. 

http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200601000177368&pA=200601000177368&pN=170064520064010000
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200601000177368&pA=200601000177368&pN=170064520064010000
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4.4.2 Argumentos da disputa travada 

 

AGU 

 

Em sua petição inicial, a AGU apresentou cinco argumentos: um de decisão por 

consequência e quatro de validade procedimental, dois híbridos e dois absolutos. Descrevemos 

aqui, além do argumento de decisão por consequência, os argumentos de validade procedimental 

e que propunham uma forma de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal. 

Os outros argumentos de validade procedimental sustentados pela PGR (referente à competência 

do Congresso Nacional para produzir o DL 788/05, um referente à inexistência de vício por falta 

de retorno do PDC 1785 para a Câmara dos Deputados e um referente à competência do TRF1 

para produzir o acórdão questionado) estão no anexo desta pesquisa, assim como a tabela utilizada 

para a coleta e organização desses dados. 

Os pressupostos da AGU eram as seguintes: i) a jurisprudência do STF se inclina para 

considerar a decisão da suspensão de liminar como “um misto entre atividade política e 

jurídica” (STF 2006: 11 – destaque no original); ii) a concessão da suspensão têm requisitos 

políticos e jurídicos; iii) o requisito político da suspensão (periculum in mora) diz respeito à 

“comprovação de malferimento [de] interesses públicos legalmente previstos (ordem, saúde, 

segurança ou economia públicas)” (STF 2006: 11; iv) o requisito jurídico da suspensão (fumus 

boni juris) diz respeito à “plausibilidade jurídica da tese sustentada” (STF 2006: 11).  

Por um lado, para cumprir o requisito jurídico da suspensão, a AGU afirmou a adequação 

do DL 788/05 ao parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, com base no seguinte 

argumento de validade procedimental híbrido:  

1) O DL 788/05 é válido porque não descumpre os requisitos estabelecido pelo parágrafo 

3º do artigo 231 da CF/88, afinal: i) para o aproveitamento de recursos hídricos em terras 

indígenas, a Constituição exige autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

afetadas, porém, essa oitiva deve ocorrer após a conclusão de estudos que avaliem o impacto do 

empreendimento projetado; ii) o DL 788/05 condiciona a autorização concedida à conclusão 

positiva de estudos técnicos a serem realizados, possibilitando a oitiva posterior das “populações 

nativas” (STF 2006: fls. 12-14). Nas palavras da AGU:  

  

“Ademais, o Decreto Legislativo 788/05 foi redigido em termos condicionais. A 

autorização somente valerá se as conclusões dos estudos forem positivas e o 

empreendimento receber o devido licenciamento ambiental pelo órgão da União 

Competente (...). 

“Dessarte, diversamente do que sustenta o Ministério Público Federal, o Decreto 

Legislativo (...) não ofende o disposto no artigo 231, parágrafo 3º, da Constituição. 

Não impõe tal dispositivo um momento determinado para a oitiva das populações 

afetadas pelo empreendimento. 
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“Na verdade, a consulta a essas populações depende de estudos prévios de natureza 

antropológica que indiquem, com certeza, quais as comunidades que serão afetadas. 

“Seria completamente desarrazoado promover a consulta sem se saber ao certo quais 

as comunidades afetadas e qual a efetiva repercussão do empreendimento sobre elas. 

Devem ser fornecidas a essas populações informações claras e precisas sobre a 

construção da hidrelétrica, a fim de que possam formar o seu próprio convencimento 

sobre a questão” (STF 2006: fls. 12-14). 

 

 

Esse argumento se assemelha aos argumentos de validade material, afinal, ele 

implicitamente reconhece o direito dos povos e comunidades indígenas locais de participarem da 

autorização para o projeto Belo Monte (embora não fique claro como), após a conclusão dos 

estudos técnicos. 

Além disso, ainda tratando do requisito jurídico da suspensão, a AGU apresentou duas 

afirmações que escapam às categorias do nosso quadro analítico. A primeira delas dizia que, a 

despeito da possibilidade de edição de decreto legislativo para autorização de aproveitamento de 

recursos hídricos em terras indígenas após a realização de estudos técnicos, a promulgação 

antecipada do DL 788/05 devia-se a relevância do projeto para Belo Monte para a política 

energética nacional. A segunda dizia que a realização de oitiva em momento posterior não 

prejudicava as “populações nativas”. Nas palavras da AGU:  

 

 

“O decreto legislativo, em verdade, poderia ser editado após os estudos técnicos (...), 

pois somente por intermédio deles torna-se possível vislumbrar a viabilidade do 

empreendimento. A promulgação prévia deveu-se, acima de tudo, à relevância do 

projeto, definido pelo Governo Federal como um dos pilares da política energética 

brasileira. 

“Ademais, tendo em vista que a autorização está condicionada à conclusão favorável 

dos estudos de viabilidade, verifica-se que a realização posterior da oitiva das 

populações nativas não lhes acarreta qualquer prejuízo” (STF 2006: fls. 14) 

 

Com isso, a AGU revelou o interesse que o Poder Executivo tinha na viabilização de Belo 

Monte, e tentou refutar o entendimento de que a promulgação do DL 788/05 era prejudicial para 

povos e comunidades indígenas. 

De acordo com AGU, portanto, o parágrafo 3º, do artigo 231, da CF/88 exigia, para o 

aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas, autorização do Congresso Nacional, e 

“consulta” às “populações nativas afetadas” a ser realizada depois da conclusão de estudos 

técnicos de avaliação de impacto. Desse modo seria constitucional a autorização que, embora 

produzida sem participação indígena, estivesse condicionada à conclusão de referidos estudos. 

Essa interpretação não deixa claro, porém, qual seria a instituição responsável por realizar referida 

consulta, nem como aconteceria a confirmação (ou a rejeição) da autorização concedida pelo 

Congresso Nacional. O diagrama abaixo ilustra o procedimento que teria sido estabelecido por 

mencionado parágrafo 3º, segundo a AGU: 
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Por outro lado, para cumprir o requisito político da suspensão, a AGU sustentou a tese da 

lesão à ordem e à economia públicas, apresentando o seguinte argumento de decisão por 

consequência:  

2) Como o “sobrestamento do Projeto de Aproveitamento Energético de Belo Monte 

compromete sobremaneira a política energética do país”, os efeitos da liminar concedida 

monocraticamente pelo TRF1 devem ser sustados (STF 3: 16-18 – destacamos).  

Cinco evidências fundamentaram esse argumento: i) a necessidade de se privilegiar as 

fontes renováveis de energia no planejamento energético nacional, conforme afirmado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; ii) a exigência do mercado por mais 

energia elétrica, conforme constatado pelo Plano Decenal de Energia Elétrica 2006/20015, do 

Ministério das Minas e Energia; iii) a disponibilidade de energia como condição para o 

desenvolvimento nacional; iv) o caráter estratégico do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte; 

v) o menor impacto ambiental causado por Belo Monte quando comparado com as outras 

alternativas para suprir a demanda energética nacional. Nas palavras da AGU: 

 

“In casu, não se pode olvidar que o sobrestamento do Projeto de Aproveitamento 

Energético de Belo Monte compromete sobremaneira a política energética do país, 

instrumento de vital importância para a efetivação das políticas públicas necessárias 

à satisfação do interesse público. 

“Com efeito, não se trata de mero empreendimento de empresa pública, pessoa 

jurídica de direito privado, mas de projeto com enorme repercussão sobre a oferta 

energética brasileira, com aporte técnico, financeiro e jurídico da União. 

“O Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou a Agenda 

Nacional de Desenvolvimento, que, no tópico referente à infra-estrutura, destaca: 

‘privilegiar as fontes renováveis no planejamento energético nacional. Na oferta 

suficiente de energia, novas alternativas e fontes serão desenvolvidas a partir de 

vantagens naturais (hidroeletricidade, biomasssa solar, eólica, gás natural), 
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Diagrama 5 Procedimento do parágrafo 3o, segundo a AGU 

PROCEDIMENTO DO PARÁGRAFO 3º, SEGUNDO A AGU 
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valorizando as dotações regionais, reduzindo custos de transporte/transmissão e a 

dependência externa’. 

“Nesse contexto, o Ministério das Minas e Energia elaborou o Plano Decenal de 

Energia Elétrica, para o período de 2006/2015, segundo o qual o mercado de energia 

elétrica para o Sistema Interligado Nacional crescerá 4,8% ao ano até 2015, passando 

de 406 bilhões de kWH para 648 bilhões de kWh. 

“Importante salientar que, historicamente, para cada ponto percentual de crescimento 

do Produto Interno Bruto, o Brasil precisa de 1,25% a mais de energia elétrica. Dessa 

forma, para um cenário de crescimento do PIB de 4%, o consumo de energia deverá 

ter um incremento de cinco pontos percentuais ao ano. Condição básica para o 

desenvolvimento é a disponibilidade de energia elétrica. No caso brasileiro, para a 

viabilização do cenário desejável, será necessário expandir o parque gerador com a 

instalação de aproximadamente 4.000 MW. Portanto, é de suma importância a 

realização de investimentos em empreendimentos hidrelétricos e em outras fontes de 

energia. 

“Ressalte-se que 50% do potencial hidrelétrico brasileiro se encontra na Amazônia 

Legal, dos quais somente são aproveitados uma pequena parte. O Estado do Pará é a 

unidade da Federação com maior potencial hidrelétrico, cerca do 61.000 MW, que 

correspondem a 23,5% do potencial brasileiro. 

“Por conseguinte, o complexo hidrelétrico de Belo Monte afigura-se como 

empreendimento estratégico para o sistema gerador de energia, pois fará a 

integração entre bacias hidrográficas com diferentes regimes hidrológicos, 

resultando em ganho de energia garantida e vitral para o Sistema Integrado 

Nacional de Energia. 

“Demais disso, constitui a maior bacia hidrelétrica genuinamente brasileira, cuja 

operação, entre outras vantagens, permitirá a postergação da construção de novas 

usinas, mitigando os impactos ambientais futuros. 

“Ao longo de todo o ano, o Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte atenderá aos 

sistemas de Manaus/AM e Macapá/AP que serão conectados ao Sistema Interligado 

Nacional, o que, por si só, reforça a importância da incorporação dos 11.180 MW 

dessa usina ao Sistema. 

“Caso referido complexo não seja viabilizado, seria necessária a construção de 

dezesseis outras usinas hidrelétricas na região, o que implicaria a ampliação da área 

inundada em quatorze vezes, além de outros efeitos deletérios, relacionados ao 

impacto ambiental, ao custo e à possibilidade de colapso do Sistema Energético 

Nacional. 

“Portanto, o Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte é uma opção energética de 

caráter estratégico e essencial para o país, garantindo a necessária expansão do parque 

gerador nacional, de modo a fazer frente à crescente demanda energética brasileira, 

condição fundamental para o processo de desenvolvimento econômico e social do 

país. 

“Dessa forma, é flagrante o risco à ordem e à economia públicas (...)” (STF 2006: fls. 

16-17 – grifos nossos, demais destaques no original). 

 

Assim, esse argumento estabelece uma clara relação causal entre o desenvolvimento 

nacional e o imperativo de suspender os efeitos da medida liminar que impediu a condução do 

EIA/RIMA de Belo Monte, nos seguintes termos: como o crescimento econômico demanda a 

produção de mais energia elétrica, então, a “condição básica para o desenvolvimento é a 

disponibilidade de energia elétrica”; como o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte 

proporcionará importante quantidade de energia elétrica para o sistema energético nacional, a um 

custo-benefício razoável (afinal, além de ter uma caráter estratégico por integrar bacias 

hidrológicas, de estar adequada ao indicativo de privilegiar fontes de energia renovável, de 
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permitir a postergação da construção de outras usinas, mitigando os impactos ambientais futuros, 

sua produtividade equivale a produtividade de dezesseis usinas com área de alagamento total 

quatorze vezes maior), então, a construção do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte é de 

interesse público; como a construção de Belo Monte é de interesse público, então, a medida 

liminar que impede seu licenciamento deve ter seus efeitos jurídicos sustados.  

Satisfeitos os requisitos político e jurídico, a AGU pleiteou ao STF a concessão da 

suspensão da medida liminar (STF 2006: fls. 18). 

 

PGR 

 

Em seu parecer, a PGR opinou pelo indeferimento do pedido da AGU e, para isso, 

apresentou dois argumentos, um de decisão por consequência, outro de validade procedimental 

absoluto. Vejamos cada um deles.  

 No argumento de validade procedimental absoluto, a PGR sustentou: 

1) Não é possível discutir a legitimidade do DL 788/05 na Suspensão de Liminar 125 por 

tratar-se de via inadequada para tal fim (STF 2006: 490-492). Nas palavras da PGR  

 

“Considerações acerca da legitimidade do decreto legislativo, indubitavelmente, não 

teriam espaço nesta via estreita do pedido de suspensão de liminar. É tema que deve 

ser desvendado, após a manifestação de inúmeros agentes, na ação principal. Lá terão 

sede os debates sobre a previsão ditada no art. 231, parágrafo 3º, da Lei Maior, seu 

aceno, seus propósitos e seus comandos. 

“Sugerir qualquer desfecho para essa discussão suplantaria, com saltos 

procedimentais e de instâncias de decisão, o regular desenvolvimento das 

considerações de cada um dos envolvidos. A seriedade do tema de fundo demanda 

dedicada consideração com os momentos processuais estipulados justamente para que 

o resultado do procedimento seja o mais legítimo possível, em que a todos seja 

franqueada oportunidade de manifestação. 

“Tomando em considerações essas premissas, não vejo possibilidade de, neste 

instante, partir para qualquer posicionamento mais concreto acerca da exegese do art. 

231, parágrafo 3º” (STF 2006: fls. 490). 

 

Com isso, para a PGR, a resposta judicial ao recurso da AGU dependeria exclusivamente 

da avaliação da lesão à ordem e à economia públicas decorrente da medida liminar concedida 

monocraticamente pelo TRF1. Nas palavras da PGR: “A linha a ser avaliada agora passa, única e 

exclusivamente, pela alegada lesão à ordem e à economia públicas.” (STF 2006: fls. 490). 

Assim, a PGR apresentou o seguinte argumento de decisão por consequência: 

2) Como a lesão à ordem e à economia públicas decorrente da medida liminar atacada 

não foi objetivamente evidenciada pela AGU, o pedido da SL 125 deve ser rejeitado.  

 Esse argumento se baseou em três assertivas: i) tanto o desenvolvimento econômico como 

a preservação ambiental e a “participação popular” são “valores prestigiados pela Lei 

Fundamental” e, portanto, pela ordem pública (STF 3: 492-493); ii) o diagnóstico da lesão à 



  124 
 

ordem e à economia pública proposto pela AGU privilegia apenas um dos “interesses públicos de 

elevada estatura”, deixando de lado justamente aqueles que foram protegidos pela medida liminar 

atacada (STF 3: 492-493); iii) a AGU não provou algumas das evidências que fundamentaram 

seu diagnóstico de lesão à ordem e à economia públicas (STF 3: 493). Nas palavras da PGR: 

 

“(...) os valores envolvidos lidam, de um lado, com perspectivas de desenvolvimento 

econômico, pelo prisma da matriz de energia brasileira, sua expansão e capacidade de 

atender à demanda nacional; e, de outro ângulo, tocam o aparente conflito entre 

preservação ambiental e a implantação de projetos de potencial impacto nesse campo. 

“Estipulamos, em nosso pacto político maior, que o meio ambiente é bem a ser 

preservado. Para tanto concatenamos inúmeros procedimentos, na esperança de 

obter algum êxito na política de se imbricar, pacificamente, o desenvolvimento 

econômico nacional com perspectivas de ordem ambiental. A pretensão é a de 

impor racionalidade do modelo, tornando-o menos expropriatório. 

“A participação popular nesses foros de decisão é ponto central do sistema. O 

destaque à norma do art. 231, parágrafo 3º, da CF/88, não passa desapercebido. 

“A questão está em se priorizar um dos valores, ao menos na percepção do ato de 

autorização vindo do Congresso Nacional. Admitir que a decisão legislativa seja 

implementada antes da fase de deliberação conferida às comunidades 

interessadas opta pela consideração técnica do Poder Legislativo, em destaque 

para o equacionamento do problema econômico específico. Querer submeter o 

ato legislativo à uma primeira avaliação participativa dos direitos interessados 

traz outras notas à decisão pública, em proveito de um modelo pretensamente 

mais conciliador de valores, que fogem das considerações mais objetivas e 

concretas da força econômica, tornando-o agora mitigadas pela avaliação de 

bens e interesses de outra natureza, mais difusos, mas não menos relevantes. 

“Considerar, nesse momento, que a paralisação dos procedimentos de 

licenciamento do projeto Belo Monte restringe pretensões de ordem pública é 

visão que toma uma única vertente do problema. Não se pode ignorar que o 

intocado curso do programa até o trânsito em julgado da ação principal irá lesionar, 

possivelmente, interesses públicos de elevada estatura, deixando sem proteção valores 

prestigiados pela Lei Fundamental. 

“Noutras palavras, no caso apresentado não está objetivamente evidenciado o 

risco de lesão à ordem e à economia públicas. É de se mencionar, aliás, que as 

considerações da requerente são puramente intelectuais, sem reais demonstração 

em documentos ou em qualquer outro meio de prova. Não se tem segura 

percepção de que o programa energético esteja a depender desse 

empreendimento; que os danos ambientais causados pelas alternativas estudadas 

sejam, de fato, maiores; ou que o prosseguimento do projeto realmente não vá 

afetar áreas relevantes de modo irremediável. 

 “Em suma, na hipótese destes autos, não há como se declarar que interesses 

públicos estejam sendo ameaçados, pois de outro lado, esse obstáculo se impõe 

precisamente pela preservação de outros valores, tão ou mais relevantes para o 

desenvolvimento da sociedade brasileira” (STF 2006: fls. 492-493 – grifamos).   

 

Com isso, a PGR expandiu a noção de desenvolvimento apresentada pela AGU: se para a 

esta, o desenvolvimento nacional era equivalente ao crescimento econômico, para aquela a 

preservação ambiental e a participação popular nas tomadas de decisão representavam “outros 

valores (...) relevantes para o desenvolvimento da sociedade brasileira” (STF 2006: fls. 493).  

Nos anexos desta pesquisa está a tabela utilizada para a coleta e organização desses 

dados. 
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STF 

 

Para a sua decisão, a Presidência do STF apresentou quatro argumentos, dois de validade 

procedimental, um híbrido e um absoluto,  e dois de decisão por consequência, enfrentando duas 

questões: de um lado, avaliou se a suspensão do acórdão do TRF1 seria de manifesto interesse 

público e evitaria grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (conforme 

exigido pelo artigo 4º, caput e parágrafo 1º, da Lei 8.437/92); de outro, analisou a 

constitucionalidade do DL 788/05, em um “juízo mínimo de delibação” (STF 2006: fls. 552-554). 

Com isso, a Presidência do STF não só considerou válido o DL 788/05, como entendeu 

que o acórdão do TRF1 era ofensivo à ordem e à economia públicas (STF 2006: fls. 555), 

retirando expressamente a obstrução que o colegiado federal tinha imposto à realização, pelo 

Ibama, das consultas políticas aos povos e comunidades indígenas afetados pelo Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte. Nas palavras do STF: 

 

“(...) considero o acórdão impugnado ofensivo à ordem pública, aqui entendida no 

contexto da ordem administrativa, e à economia pública, quando considerou inválido, 

neste momento, o Decreto Legislativo 788/2005 e proibiu ao IBAMA que elaborasse 

a consulta política às comunidades interessadas” (STF 2006: fls. 555). 

 

Vejamos agora cada um desses argumentos, seguindo a ordem de exposição da própria 

decisão.  

Inicialmente, a Presidência do STF apresentou um argumento de validade procedimental 

absoluto, com o qual afirmou a constitucionalidade do DL 788/05. De acordo com a Presidência:  

1) O Decreto Legislativo 788/05 é vigente e eficaz porque foi produzido por autoridade 

competente e porque não foi revogado por quem tem autoridade para tanto (STF 2006: fls. 555). 

Nas palavras do STF: 

 

“a) o Congresso Nacional (...) aprovou o decreto legislativo em questão, no legítimo 

exercício de sua competência soberana e exclusiva (...). É relevante, pois, a plena 

vigência desse ato legislativo. Não consta dos autos, até a presente data, notícia de sua 

revogação. Quanto à eficácia, frise-se que o Supremo Tribunal Federal (...) ao julgar 

a ADI 3573/DF (...), que tinha por objeto a declaração de inconstitucionalidade do 

mencionado decreto legislativo, não conheceu da citada ação direta de 

inconstitucionalidade” (STF 2006: fls. 555).  

 

Em seguida, para mostrar ofensa à ordem pública, e reafirmando o caráter constitucional 

do DL 788/05, a Presidência do STF apresentou um argumento validade procedimental híbrido, 

nos seguintes termos: 

2) Dado o caráter programático do DL 788/05 (isto é, a autorização para a implantação 

do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte condicionada à realização de estudos técnicos que 

devem, por exigência expressa, ser realizados com a observância do artigo 231, parágrafo 3º, da 
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CF/88, e que tem a finalidade indicar as comunidades que serão afetadas pelo empreendimento), 

os requisitos estabelecido pelo artigo 231, parágrafo 3º, da CF/88 não foram por ele descumpridos, 

o que garante tanto a sua validade, quanto a possibilidade do Ibama consultar politicamente as 

comunidades indígenas; assim a proibição ao Ibama de realizar consulta às comunidades 

indígenas é prematura, e ofende a ordem administrativa (STF 2006: fls. 556). Nas palavras do 

STF: 

 

“ b) analisando os termos do supracitado decreto legislativo (...), evidencia-se caráter 

meramente programático no sentido de autorizar ao Poder Executivo a implantação 

do ‘Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte’ (...), ‘a ser desenvolvido após estudos 

de viabilidade técnica, econômica, ambiental e outros que julgar necessário’. Por isso 

que considero, neste momento, prematura e ofensiva à ordem administrativa, decisão 

judicial que impede ao Poder Executivo a elaboração de consulta às comunidades 

indígenas. Aliás, o importante debate jurídico a respeito da natureza dessa consulta 

(se política ou técnica) não é cabível na presente via da suspensão de decisão, tendo 

em vista os estritos termos do art. 4º da Lei 8.437/92”  
“c) no que concerne à alegada violação ao artigo 231, parágrafo 3º, da CF, (...) 

assevere-se que o art. 3º do Decreto Legislativo 788/2005 prevê que os estudos citados 

no art. 1º são determinantes para viabilizar o empreendimento e, se aprovados pelos 

órgãos competentes, permitirão que o Poder Executivo adote as medidas previstas em 

lei objetivando a implantação do aproveitamento hidroelétrico em apreço. Esses 

estudos estão definidos no art. 2º, o qual, em seu inciso IV, prevê a explícita 

observância do mencionado art. 231, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Sobreleva, 

também, o argumento no sentido de que os estudos de natureza antropológica têm por 

finalidade indicar, com precisão, quais as comunidades que serão afetadas. Dessa 

forma, em atenção ao contido no art. 231, parágrafo 3º, da CF e no decreto legislativo 

em tela, estes em face do dispositivo do voto-condutor, entendo que a consulta do 

Ibama às comunidades indígenas não deve ser proibida neste momento inicial de 

verificação de viabilidade do empreendimento” (STF 2006: fls. 556 – destacamos). 

 

Ademais, nesse argumento, é falaciosa a assertiva do não cabimento do debate jurídico a 

respeito da natureza da consulta que o STF permitia o Ibama realizar. Como visto, o acórdão do 

TRF1 estava fundamentado justamente na diferenciação entre consulta política – considerada 

condicionante do poder exclusivo do Congresso Nacional para autorizar aproveitamento de 

recursos hídricos em terras indígenas – e estudos técnicos. Com base nessa diferenciação, o TRF1 

proibiu o Ibama de realizar a consulta política com os povos e comunidades indígenas locais, mas 

permitiu o prosseguimento do Estudo de Impacto Ambiental e dos estudos antropológicos. Desse 

modo, ao considerar “prematura e ofensiva à ordem administrativa, decisão judicial que impede 

ao Poder Executivo a elaboração de consulta às comunidades indígenas”, o STF não estava se 

referindo aos estudos técnicos, cuja condução pelo Ibama havia sido permitida pelo TRF1, mas 

às consultas políticas realizadas pelo Ibama, essas sim, proibidas por aquele Tribunal Federal. 

Além disso, esse argumento, construído em diálogo com o acórdão do TRF1, marca uma 

importante divergência sobre o procedimento que teria sido determinado pelo parágrafo 3º do 

artigo 231 da Constituição Federal. Conforme visto, para o TRF1, referido parágrafo exigiria que 
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o próprio Congresso Nacional consultasse politicamente povos e comunidades indígenas locais 

antes de autorizar o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas, ainda que os estudos 

de impacto do empreendimento fossem realizados antes de referida consulta política. Para o STF, 

diferentemente, a edição pelo Congresso Nacional de uma autorização condicionada a estudos 

técnicos, que deveriam ser conduzidos pelo Ibama, e que indicariam as comunidades afetadas 

pelo empreendimento, estaria adequada ao procedimento estabelecido pela mencionada norma 

constitucional. Além disso, para o STF, a realização de consulta política com comunidades 

indígenas pelo Ibama não violava a Constituição Federal. Os diagramas abaixo representam essas 

interpretações sobre o procedimento que teria sido estabelecido pelo texto constitucional: 

 

 

Diagrama 6 Procedimento do parágrafo 3o, segundo o TRF1 

 

Etapa 1: ESTUDOS TÉCNICOS

Objetivo: conhecer os impactos do 
empreendimento e identificar povos e 

comunidades indígenas afetados

Esfera de Poder: Executivo, por 
intermédio do Ibama

Etapa 2: DELIBERAÇÃO POLÍTICA

● Fase 1: consulta política com povos e 
comunidades indígenas

Objetivo: conhecer o juízo dos povos e 
comunidades indígenas sobre o 

empreendimento

Esfera de Poder: Legislativo, por 
intermédio do Congresso Nacional 

↓
●Fase 2: decisão política

Objetivo: decidir pela autorização (ou 
não) do empreendimento.

Esfera de Poder: Legislativo, por 
intermédio do Congresso Nacional

PROCEDIMENTO DO PARÁGRAFO 3º, SEGUNDO O TRF1 
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Diagrama 7 Procedimento do parágrafo 3o, segundo a Presidência do STF 

 

Nesse ponto, ainda, esse argumento se aproxima dos argumentos de validade material, 

afinal, ele afirma, implicitamente, a ausência de direito de participação em deliberação do 

Congresso Nacional, para povos e comunidades indígenas, nos seguintes termos: i) durante a 

deliberação sobre a autorização para o Poder Executivo aproveitar recursos hídricos em terras 

indígenas, consultar politicamente povos e comunidades indígenas não condiciona a atuação do 

Poder Legislativo, afinal, para cumprir com o procedimento estabelecido no artigo 231, parágrafo 

3º, da CF/88, bastaria ao Congresso Nacional determinar a realização de estudos técnicos 

conduzidos por órgãos do próprio Poder Executivo; ii) além disso, a realização de consulta 

política com povos e comunidades indígenas pode ser feita por esses mesmos órgão do Poder 

Executivo; iii) com isso, os povos e comunidades indígenas locais não têm direito de participar 

da deliberação do Congresso Nacional.  

Em seguida, para mostrar ofensa à economia pública decorrente do acórdão do TRF1, a 

Presidência do STF apresentou o seguinte argumento de decisão por consequência:  

3) Como a obstrução ao empreendimento Belo Monte compromete a política energética 

nacional, o acórdão do TRF1 deve ser suspenso (STF 2006: fls. 556). Nas palavras do STF: 

 

Etapa 1:  autorização para 
implantação de empreendimento 

pelo Congresso Nacional

Etapa 2: realização de estudos 
técnicos a serem realizados com 

observância do artigo 231, 
parágrafo 2o, da CF/88.

Esses estudos têm por finalidade 
indicar quais comunidades serão 
afetadas pelo empreendimento.

Etapa 3: aprovação dos estudos 
técnicos pelo órgão competente

Determina 

Necessita 

Para confirmar 

Ibama 

autorizado a 

realizar consulta 

política com 

povos e 

comunidades 

indígenas 

PROCEDIMENTO DO PARÁGRAFO 3º, SEGUNDO A PRESIDÊNCIA DO STF 
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“d) é também relevante o argumento no sentido de que a não-viabilização do 

empreendimento, presentemente, compromete o planejamento da política energética 

do país e, em decorrência da demanda crescente de energia elétrica, seria necessária a 

construção de dezesseis outras usinas na região com ampliação em quatorze vezes da 

área inundada, o que agravaria o impacto ambiental e os vultuosos aportes financeiros 

a serem despendidos pela União” (STF 2006: fls. 556). 

 

Para a formulação desse argumento, a Presidência do STF assumiu o suprimento da 

“demanda crescente por energia elétrica” como uma necessidade – e não como uma opção política 

–, da seguinte maneira: dada a “demanda crescente por energia elétrica”, no caso de não-

viabilização do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, outras dezesseis usinas – com custo-

benefício inferior – serão construídas, agravando o impacto ambiental e os dispêndios 

financeiros; para evitar maiores gastos e maiores danos, o empreendimento Belo Monte não pode 

ser inviabilizado e o acórdão do TRF1 deve ser suspenso.  

Por fim, para mostrar, mais uma vez, a ofensa à ordem administrativa decorrente do 

acórdão do TRF1, a Presidência do STF apresentou outro argumento de decisão por 

consequência, da seguinte maneira: 

4) O acórdão do TRF1 deve ser suspenso porque a proibição ali imposta ao Ibama 

repercute na formulação e implementação da política energética nacional, invadido a esfera de 

discricionariedade administrativa (STF 2006: fls. 556-557). Nas palavras do STF:  

 

“e) a proibição ao Ibama de realizar a consulta às comunidades indígenas, determinada 

pelo acórdão impugnado, bem como as consequências dessa proibição no cronograma 

governamental de planejamento estratégico do setor elétrico do país, parece-me 

invadir a esfera de discricionariedade administrativa, até porque repercute na 

formulação e implementação da política energética nacional” (STF 2006: fls. 556-

557). 

 

Indiretamente, nesse argumento, a Presidência do STF afirmou a incompetência do Poder 

Judiciário para a tomada de decisões que impactam políticas públicas, revelando, assim, seu 

entendimento sobre os limites dos Poderes da União, no caso Belo Monte: para o Executivo foi 

conferida ampla margem de discricionariedade na condução das políticas públicas, ao Judiciário 

(representado pela figura do TRF1), restrita capacidade de verificação da licitude dos atos da 

Administração.  

 Nessa decisão, portanto, a Presidência do STF apresentou uma interpretação do 

procedimento que teria sido estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 com base na 

qual considerou válido o DL 788/05, revelou limites para a atuação do Poder Judiciário e 

Executivo, e afirmou o suprimento da “demanda crescente por energia elétrica” como uma 

necessidade nacional. 

Nos anexos desta pesquisa está a tabela utilizada para a coleta e organização desses 

dados. 
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4.5 A Presidência do STF suspende outro acórdão do TRF1 (Reclamação 14404/DF) 

 

4.5.1 O caminho até o STF 

 

Conforme visto na seção anterior: i) por meio da ACP 2006, o MPF tentava proibir a 

condução do licenciamento ambiental de Belo Monte por considerar inválido o Decreto 

Legislativo 788 de 2005; ii) no curso desse processo, o MPF interpôs Agravo de Instrumento (AI 

2006) perante o TRF1; iii) assim provocado, o TRF1 proibiu o Ibama de realizar consulta política 

com os povos e comunidades indígenas locais; iv) ao julgar a SL 125, a Presidência do STF 

reformou a decisão do TRF1, permitindo que o Ibama realizasse referida consulta. 

Como se sabe, o Agravo de Instrumento é um recurso para o questionamento das decisões 

judiciais interlocutórias (BUENO, 2008: 139). As decisões interlocutórias, por sua vez, 

“resolvem, no correr do processo, questões incidentes” (BUENO, 2009: 23), mas não o mérito da 

Ação. Isso significa que todo o debate iniciado com o AI 2006 e encerrado com a decisão da 

Presidência do STF na SL 125 girava em torno de uma “questão incidente” do processo principal: 

a sustação da condução do licenciamento de Belo Monte, em sede de medida liminar.  

Desse modo, apesar do pronunciamento do STF, a ACP 2006 ainda precisaria ser julgada 

pela Justiça Federal do Pará. A única diferença é que, dada a decisão do Supremo, até o trânsito 

em julgado da decisão de mérito dessa Ação, nem a condução do licenciamento ambiental de Belo 

Monte poderia ser sustada, nem o Ibama poderia ser proibido de realizar consulta política com os 

povos e comunidades indígenas locais (STF 2006: fls. 552, 557). 

Assim, após sentença de improcedência mantida por acórdão que julgou recurso de 

Apelação para revertê-la, em agosto de 2012, em sede de embargos de declaração, o TRF1 

reformou seu entendimento e considerou a ACP 2006 procedente. A ordem do TRF1 era para: 

 

“coibir o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– Ibama de praticar qualquer ato administrativo, e tornar insubsistentes aqueles já 

praticados, referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte, no Estado do Pará, em decorrência da invalidade material do Decreto 

Legislativo nº 788/05, por violação à norma do art. 231, parágrafo 3º, da Constituição 

Federal, c/c os arts. 3º, item, 1, 4º, itens, 1 e 2, 6º, item 1, alíneas a, b e c, e 2; 7º, itens 

1, 2 e 4; 13, item 1; 14, item 1; e 15, itens 1 e 2 da Convenção nº 169/OIT, ordenando 

às empresas executoras do empreendimento hidrelétrico Belo Monte, em referência, 

a imediata paralisação das atividades de sua implementação, sob pena de multa 

coercitiva, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por dia de atraso no 

cumprimento do provimento mandamental em tela (CPC, art. 461, parágrafo 5º)” 

(destacamos)76.   

                                                           
76TRF 1ª REGIÃO – Embargos de declaração na apelação cível 2006.39.03.000711—8/PA. 5ª Turma. Rel. 
Desembargador Federal Souza Prudente. Acórdão de 13/08/2012. Item XII da Ementa.Disponível em: 
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200639030007118&pA=200639030007118&p
N=7098820064013903 Último acesso em 15 de dezembro de 2014. 

http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200639030007118&pA=200639030007118&pN=7098820064013903
http://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200639030007118&pA=200639030007118&pN=7098820064013903
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Portanto, em novo acórdão, o TRF1 decidiu o mérito da ACP 2006, considerando o DL 

788/05 inválido por violar o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal e a Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho, coibindo o Ibama de prosseguir com o 

licenciamento ambiental de Belo Monte, tornando insubsistentes os atos administrativos que já 

haviam sido praticados para a realização de referido licenciamento, e ordenando às empresas 

executoras do empreendimento a imediata paralisação das atividades de implementação, sob pena 

de multa. Lembremos que, à essa época, a Licença de Instalação 795/2011 já havia sido expedida 

pelo Ibama e a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte já havia sido iniciada. 

Para anular referido acórdão, a AGU propôs Reclamação (Rcl 14404), com pedido de 

antecipação de tutela, perante o Supremo Tribunal Federal (STF 201277).   

Como o objetivo da Reclamação é a preservação da competência ou a garantia do 

cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça 

(BUENO, 2008: 423), o pedido da AGU fundamentou-se na seguinte tese: o acórdão do TRF1 

desrespeitou a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da SL 125 (STF 2012). 

A Rcl 14404 foi protocolada no STF no dia 23 de agosto de 2012. No dia 27 do mesmo 

mês, após manifestação da PGR, a Presidência do Supremo Tribunal Federal concedeu medida 

liminar, suspendendo os efeitos do acórdão do TRF1, nos seguintes termos: “Ante o exposto, 

defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do TRF da 1ª 

Região (...), o que faço sem prejuízo de uma mais detida análise quando do julgamento do mérito” 

(STF 2012). Até hoje, o mérito da Reclamação ainda não foi julgado. 

Quanto à ACP 2006, diversos Recursos Extraordinários e Especiais foram interpostos 

contra o acórdão do TRF1, e até o presente a Ação ainda não transitou em julgado78. 

 

Resumo 

Para anular acórdão do TRF1 que resolveu o mérito da ACP 2006 (invalidando o DL 

788/05, tornando insubsistente os atos praticados pelo Ibama para licenciar o Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte e ordenando a imediata paralisação de sua implantação), a AGU propôs 

                                                           
77 A sigla “STF 2012” refere-se aos documentos constantes da Reclamação 14404 movida pela AGU e 
julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no processo Rcl. 14404/DF. Como esses documentos estão 
disponíveis no sítio eletrônico do STF, sem numeração seriada, optamos por não indicar a paginação. Uma 
ressalva parece necessária: para ter acesso a tais documentos pelo sítio eletrônico do STF é preciso 
cadastrar-se e, para isso, é preciso ser membro da Ordem dos Advogados do Brasil. 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4291650 Último acesso 
em 16 de dezembro de 2014. 
78 Essas informações foram extraídas da Movimentação do processo 2006.39.03.000711-8 (ACP 2006) e 
está disponível no sítio eletrônico da Justiça Federal do Pará: 
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=200639030007118&secao=TRF1&p
g=1&enviar=Pesquisar Último acesso em 16 de dezembro de 2014. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4291650
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=200639030007118&secao=TRF1&pg=1&enviar=Pesquisar
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=200639030007118&secao=TRF1&pg=1&enviar=Pesquisar
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Reclamação (Rcl 14404) perante o STF. O fundamento do pedido era o suposto desrespeito à 

autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento da SL 125. Em sede de medida 

liminar, a Presidência do STF suspendeu os efeitos do acórdão atacado. Até hoje o mérito da 

Reclamação não foi julgado. 

 

4.5.2 Argumentos da disputa travada 

   

AGU 

  

Na Reclamação 14404, a AGU apresentou um argumento de validade procedimental 

absoluto e um argumente de decisão por consequência. Por meio deste a AGU justificou seu 

pedido de antecipação de tutela, por meio daquele, sua tese central, segundo a qual o acórdão do 

TRF1 teria violado a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da SL 125. Vejamos 

cada um deles. 

De acordo com o argumento de validade procedimental absoluto: 

 1) O acórdão do TRF1 desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal quando: 

i) restabeleceu outro acórdão cuja eficácia havia sido por ele suspensa; ii) contrariou sua 

manifestação sobre a validade do Decreto Legislativo 788/05 (STF 2012). Com isso, referido 

acórdão deixou de cumprir requisito fundamentais para sua validade. Nas palavras da AGU: 

 

“(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal, afastando a invalidade do Decreto 

Legislativo 788/2005, autorizou ao Ibama que procedesse ‘à oitiva das 

comunidades indígenas interessadas’ e manteve a determinação de realização do 

EIA e do laudo antropológico. 

“Assim, o acórdão (...) [do TRF1] ‘repristinou’ o acórdão cuja eficácia fora suspensa 

pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no SL nº 125 (...). 

 “(...) o Tribunal Regional da 1ª Região, de forma ampla, buscou impedir a 

prática de qualquer ato de licenciamento da UHE Belo Monte pelo Ibama 

quando essa Suprema Corte já havia proferido decisão buscando garantir a 

prática dos atos necessários ao licenciamento do referido empreendimento, em 

especial a oitiva das comunidades indígenas interessadas. 

 (...) 

 “Como se pode perceber, o acórdão ora impugnado não só ‘restabeleceu’ aquele 

que, anteriormente tivera sua eficácia suspensa por meio da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Julgamento do SL nº 125, como também desconsiderou 

completamente a sua manifestação a respeito da constitucionalidade do Decreto 

Legislativo 788/05, que, apesar de não ter sido realizada em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, foi a ratio decidendi do julgado. Desrespeitou, 

enfim, duplamente a autoridade daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, 

motivo por si só suficiente para determinar sua cassação” (STF 2012, fls. 16 a 20 da 

petição inicial da AGU – destaques no original).  

 

 De outra parte, para justificar o pedido de antecipação de tutela, a AGU apresentou o 

seguinte argumento de decisão por consequência:  
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2) Como a execução do acórdão do TRF1 gera consequências negativas para o 

cronograma governamental de planejamento estratégico do setor elétrico do país, os efeitos do 

acórdão devem ser suspensos (STF 2012). Nas palavras da AGU: 

 

“A execução do acórdão reclamado está prestes a inviabilizar empreendimento, 

do qual, presentemente, depende o planejamento da política energética do país 

“São incalculáveis as consequências dessa proibição de realização de qualquer ato de 

licenciamento da UHE Belo Monte por parte do Ibama no cronograma governamental 

de planejamento estratégico do setor elétrico. 

“Ademais, o acórdão reclamado (...) invade completamente a esfera da 

discricionariedade administrativa e repercutirá na formulação e implementação da 

política energética nacional” (STF 2012, fls. 22 da petição inicial da AGU – destaques 

no original). 

  

 Com essa Reclamação, sem propor uma discussão aprofundada acerca dos fundamentos 

do acórdão do TRF1 (o parágrafo 3º, do artigo 231, da CF/88 e Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho), a AGU provocou a jurisdição do STF para que a SL 125 fosse 

restaurada, destacando os riscos que a sua superação impunha para a política energética do país. 

Nos anexos desta pesquisa está a tabela utilizada para a coleta e organização desses 

dados. 

 

PGR 

 

Em seu parecer a PGR opinou pelo não conhecimento da Reclamação 14404, pela 

improcedência do pedido, e pelo indeferimento da liminar. Para tanto, foram apresentados sete 

argumentos: três de validade procedimental absolutos, dois de validade material (um absoluto e 

um híbrido) e dois argumentos de decisão por consequência, respectivamente. Vejamos cada um 

deles. 

Em primeiro lugar, para sustentar o não conhecimento da Reclamação, a PGR apresentou 

os seguintes argumentos de validade procedimental absolutos. 

1) A Reclamação 14404 é via impropria para pleitear a anulação do acórdão do TRF1 

porque “jamais uma decisão proferida em suspensão de liminar pode condicionar o julgamento 

do mérito da ação principal”, dados os diferentes objetivos de uma e de outro (STF 2012, fls. 4 

do primeiro parecer da PGR). Nas palavras da PGR: 

 

“Já de início é possível afirmar a impropriedade da via da reclamação, em relação ao 

pedido final deduzido (...). 

“O objetivo da suspensão dos efeitos de medidas liminares é ‘evitar grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas’. Costuma-se afirmar que a 

cautela incidente de suspensão tem um mérito próprio e relativamente autônomo em 

relação ao objeto da medida liminar concedida contra o Poder Público. Enquanto este 

se prende ao pedido articulado na ação originária, a suspensão de liminar objetiva a 
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salvaguarda do ‘interesse público’ Sendo assim, a suspensão pode dar-se, por 

suposição, independentemente de o pedido na ação originária reverlar-se bem fundado 

e aparentemente procedente. Mais ainda, a suspensão pode ser deferida ainda que a 

pretensão liminar esteja bem lastrada nos pressupostos da verossimilhança do direito 

e do perigo de demora. Basta que, do deferimento da liminar, decorra objetivamente 

perigo ‘à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas’. 

“Daí se segue que, por terem lógicas próprias e diversas, jamais uma decisão proferida 

em suspensão de liminar pode condicionar o julgamento de mérito da ação principal. 

De modo que é juridicamente impossível, por meio da reclamação, o pedido de 

anulação do acórdão proferido em embargos de declaração em apelação cível” (STF 

2012, fls. 3-4 do primeiro parecer da PGR). 

 

2) Não é cabível Reclamação porque referido remédio constitucional visa preservar 

decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal e, no caso, a decisão que a AGU pretende 

preservar é monocrática (STF 2012, fls. 4-5 do primeiro parecer da PGR). Nas palavras da PGR: 

 

“(...) a decisão monocrática da presidente do STF sucita uma indagação adicional 

quanto ao cabimento da reclamação. É que, tanto no texto constitucional, quanto no 

regimento interno do STF, as normas respectivas permitem supor que o instituto é 

próprio para a preservação de decisão colegiada, mas não de decisão monocrática, 

sobre a qual o relator ou presidente tem domínio absoluto (...). 

“A questão fica mais aguda quando o fundamento da decisão, tal como aqui ocorre, é 

de constitucionalidade/inconstitucionalidade de ato normativo (...) 

“Ou seja, só seria possível o manejo da reclamação, para preservar a declaração de 

constitucionalidade do Decreto Legislativo 788, se esta fosse uma decisão do plenário 

do STF, e não uma decisão monocrática da então presidente da Corte” (STF 2012, fls. 

4-5 do primeiro parecer da PGR). 

 

3) A Reclamação 14404 não é cabível porque há discrepância entre a substância do 

acórdão do TRF1 e a substância da decisão da Presidência do STF, e a jurisprudência do STF 

exige, como requisito da Reclamação, identidade substancial entre decisão reclamada e decisão 

paradigmática (STF 2012: fls. 5-7 do primeiro parecer da PGR). Nas palavras da PGR: 

 

“Há, também, um aspecto de conteúdo que inviabiliza a presente reclamação. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à exigência da absoluta 

identidade material entre a decisão reclamada e aquela tida por paradigma. 

“Pois bem, a decisão proferida na SL 125 teve em conta o plano da 

constitucionalidade; já o acórdão reclamado julgou o feito exclusivamente à luz da 

Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho 

(...) 

“Na SL, o que se entendeu foi que o decreto legislativo que autorizou o 

aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte era constitucional porque a oitiva das 

comunidades afetadas, a que se refere o art. 231, parágrafo 3º, da CR, poderia ser 

posterior. Já o acórdão reclamado afirma que a decisão do Congresso Nacional sobre 

o aproveitamento hidrelétrico em terras indígenas deve ser precedida de consulta às 

comunidades afetadas por força do que estabelecem os artigos 6º e 7º da Convenção 

169, da OIT, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. 

“Se os fundamentos da decisão reclamada e do paradigma são diversos, um no plano 

da convencionalidade, outro no da constitucionalidade, a presente reclamação 
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ressente-se de requisito inafastável: a identidade material entre ambas as decisões” 

(STF 2012: fls. 5-7 do primeiro parecer da PGR). 

  

Em segundo lugar, para sustentar a improcedência do pedido da AGU, a PGR apresentou 

os seguintes argumento de validade material: 

4) A autorização do Congresso Nacional para a implantação do Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte, sem oitiva prévia dos povos e comunidades indígenas locais, que serão 

comprovadamente afetados, viola direitos garantidos a esses povos e comunidades pela 

Convenção 169 da OIT e pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (STF 

2012: fls. 07-14 do primeiro parecer da PGR). Nas palavras da PGR:  

  

“(...) mudança de paradigma é (...) observada no plano do direito internacional, 

especificamente no que concerne aos índios, quando a Convenção nº 107 da OIT, de 

5/6/1957, que evidencia, já em seu preâmbulo, o propósito de integração dessas 

populações à comunidade nacional, é sucedida pela nº 169, de 7 de junho de 1989, 

que tendo por pressuposta ‘a evolução direito internacional desde então, reconhece 

as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas 

de vida e seu desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas entidades, 

línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram’. 

“A consulta aos povos indígenas, quanto às medidas administrativas e legislativas que 

possam afetá-los, é consequência lógica e necessária de sua autodeterminação, ou 

seja, da possibilidade de traçarem para si, livres da interferência de terceiros, os seus 

projetos de vida. 

(...) 

“A consulta prévia e informada dos povos indígenas consta da maior parte dos 

documentos internacionais que, de alguma forma, lhes dizem respeito, E, além de ser 

uma norma convencional, é também um princípio geral do direito internacional. 

“Os princípios e o conteúdo básico da consulta prévia foram elaborados pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos a partir da ‘interpretação evolutiva do artigo 21 

da Convenção Americana, tendo como parâmetros as disposições da Convenção 169, 

a jurisprudência do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e os informes do 

Relator Especial das Nações Unidas sobre direitos humanos e liberdades 

fundamentais dos povos indígenas 

(...) 

“Nesse contexto, de uma obra que afeta tão significativamente os povos indígenas 

localizados em especial na Volta Grande do Xingu, a autorização do Congresso 

Nacional para a sua realização, sem oitiva prévia dessas comunidades, ofende o 

disposto nos artigos 6 e 7 da Convenção 169-OIT e a jurisprudência que se firmou na 

Corte Interamericana de Direitos Humanos” (STF 2012: fls. 07-14 do primeiro 

parecer da PGR – destaques no original). 

 

5) A promulgação do DL 788/05 violou o direito constitucional dos povos e comunidades 

indígenas de participação na vida democrática, em todas as esferas de Poder; por isso, referido 

Decreto é inválido (STF 2012: fls. 14-18 do primeiro parecer da PGR). Nas palavras da PGR: 

 

“Não se pode considerar conforme à democracia e ao devido processo legislativo uma 

decisão parlamentar que pode afetar direta e profundamente uma comunidade 

indígena, sem que se assegure a esse grupo étnico pelo menos o direito a voz, pelo 
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menos a possibilidade de tentar influenciar o convencimento dos parlamentares, cuja 

decisão afetará o seu destino. 

“Dita interpretação está também em profunda dissonância com a filosofia 

constitucional relacionada às comunidades indígenas, que, como já dito, não mais se 

baseia em premissas paternalistas, tratando-os como incapazes de defender os seus 

próprios interesses. Pelo contrário, o objetivo do constituinte foi empoderar as 

comunidades indígenas, concebendo-as como sujeito e não como objeto da ação 

estatal, e permitindo-as lutar pelos seus próprios direitos em todas as esferas. É o que 

se colhe, por exemplo, do art. 232 da Constituição, que deu aos índios, suas 

comunidades e organizações a legitimidade para defender em juízo os seus direitos e 

interesses. 

“E é nesse mesmo sentido que deve ser compreendido o art. 231, parágrafo 3º, sendo 

desconforme com a Constituição a exegese que permite a aprovação congressual de 

empreendimentos ligados à exploração de potenciais energéticos sem a prévia oitiva 

das comunidades indígenas afetadas” (STF 2012: fls. 17-18 do primeiro parecer da 

PGR).  

 

Apesar de enfatizar a invalidade do DL 788/05 por desrespeito a direitos constitucionais 

garantidos para povos e comunidades indígenas, esse argumento apresenta uma premissa 

consequencialista, afinal, para sua formulação, a PGR também se baseou nos efeitos da decisão 

parlamentar para comunidades indígenas. Por isso, consideramo-lo assemelhado aos argumentos 

de decisão por consequência. 

De modo geral, nesses dois argumentos (4 e 5), a PGR não só afirmou a existência de um 

paradigma segundo o qual os povos e comunidades indígenas são reconhecidos como sujeitos 

autônomos79, capazes de participar de decisões políticas que lhes digam respeito e de “lutar pelos 

seus próprios direitos em todas as esferas” de Poder, como derivou desse paradigma o direito 

indígena de participação na deliberação do Congresso Nacional acerca da autorização para a 

implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte. 

Por fim, para justificar o indeferimento da medida liminar pleiteada pela AGU, a PGR 

apresentou os seguintes argumentos de decisão por consequência: 

6) A medida liminar pretendida condenará os povos indígenas às consequências perversas 

decorrentes da implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, e, por isso, não deve ser 

concedida (STF 2012: fls. 18 do primeiro parecer da PGR). Nas palavras da PGR: 

 

“A concessão da medida liminar postulada condenaria os povos indígenas alcançados 

pela UHE Belo Monte a um fato consumado. Ainda há tempo para que o Congresso 

Nacional promova a oitiva dessas comunidades e delibere adequadamente. Mas, à 

medida em que o empreendimento avança, mais remota fica essa possibilidade” (STF 

2012: fls. 18 do primeiro parecer da PGR - destacamos).  

 

                                                           
79 Para uma discussão filosófica acerca da política de reconhecimento nos Estados multiculturais, ver 
TAYLOR, 1994. Para um aprofundamento sobre o papel desempenhado pelo reconhecimento na 
formação da identidade, ver TAYLOR, 2009. 
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7) A medida liminar pretendida enfraquece tanto a construção de uma sociedade plural, 

quanto o papel do Brasil no sistema interamericano de direitos humanos, e, por isso, não deve ser 

concedida (STF 2012: fls. 18 do primeiro parecer da PGR). Nas palavras da PGR: 

 

“Por outro lado, há também um efeito potencialmente dramático numa decisão, 

mesmo de caráter liminar, que afirme a desnecessidade de o Congresso Nacional ouvir 

os povos indígenas antes de deliberar sobre a possibilidade de aproveitamento dos 

recursos hídricos, a pesquisa e a lavra das riquezas naturais em terras indígenas. É que 

se estará enfraquecendo, a um só tempo, a luta quotidiana por uma sociedade de fato 

plural, e o espaço do Brasil no sistema interamericano de direitos humanos” (STF 

2012: fls. 18 do primeiro parecer da PGR). 

 

 Esses argumentos externavam, assim, a preocupação dos efeitos da concessão da medida 

liminar para a consolidação de uma democracia plural e cosmopolita, em que povos e 

comunidades indígenas tivessem espaço para exercitar sua autonomia. 

Nos anexos desta pesquisa está a tabela utilizada para a coleta e organização desses 

dados. 

 

STF 

 

 A Presidência do Supremo Tribunal Federal deferiu a liminar pleiteada pela AGU 

apresentando, para tanto, um único argumento, que classificamos na categoria validade 

procedimental absoluto. 

De acordo com o Ministro Ayres Britto, ao exigir o imediato cumprimento de ordens 

eram opostas às ordens da SL 125, cuja vigência se estenderia até o trânsito em julgado da decisão 

de mérito da ação principa, o acórdão TRF1 teria violado a autoridade da decisão do STF, 

deixando de cumprir requisito fundamental para sua validade (STF 2012: fls. 3-4 da decisão da 

Presidência do STF). Recordemos que, enquanto a SL 125 permitia ao Ibama a condução do 

licenciamento de Belo Monte, o acórdão do TRF1 tornava insubsistentes os atos do licenciamento 

ambiental praticados por mencionado órgão. Nas palavras da Presidência do STF: 

 

“No caso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida 

liminar. (...). O que estava em debate naquela ocasião [julgamento da SL 125], 

resumidamente, era a interpretação do parágrafo 3º do art. 231 da Constituição 

Federal: se a audiência das ‘comunidades afetadas’ é de preceder à própria 

autorização do Congresso Nacional para o ‘aproveitamento dos recursos hídricos (...) 

em terras indígenas’, ou se, ao contrário, a autorização do Parlamento é etapa anterior 

a todo o processo administrativo conducente ao licenciamento da obra, incluída aqui 

a audiência das comunidades indígenas. 

“Pois bem, o que decidiu a Ministra Ellen Gracie? Decidiu que ‘o acórdão impugnado 

era ofensivo à ordem pública, ali entendida no contexto da ordem administrativa, e à 

economia pública, quando considerou inválido, naquele momento, o Decreto 

Legislativo 788/05 e proibiu ao IBAMA que elaborasse a consulta política às 

comunidades interessadas’. Daí o comando para ‘suspender, em parte, a execução do 
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acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (...) para 

permitir ao Ibama que proceda à oitiva das comunidades indígenas interessadas’. 

E o que fez o acórdão ora reclamado? Deu parcial provimento à apelação do 

Ministério Público “para coibir o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais renováveis – IBAMA de praticar qualquer ato administrativo, e 

tornar insubsistentes aqueles já praticados, referentes ao licenciamento ambiental 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará, em decorrência da 

invalidade material do Decreto Legislativo nº 788/2005, por violação à norma do art. 

231, par. 3º, da Constituição Federal”. 

“Como se vê, é evidente a plausibilidade jurídica do pedido constante desta 

reclamação constitucional. Parece-me correto o acórdão reclamado ao afirmar que 

este Supremo Tribunal Federal ainda não declarou a constitucionalidade do Decreto 

Legislativo 788/2005, o que foi apenas sinalizado na decisão monocrática da Ministra 

Ellen Gracie na SL 125. Isto porque, sabidamente, no instrumento processual da 

suspensão de liminar não se analisa o mérito da causa. Todavia, a decisão 

paradigmática (SL 125), em homenagem à ordem e economia públicas, autorizou a 

atuação do IBAMA e dos demais órgãos responsáveis pela continuidade do processo 

de licenciamento ambiental da obra da UHE Belo Monte, não obstante continuar 

existindo a pendência judicial. E tal decisão vigora até o trânsito em julgado “da 

decisão de mérito na ação principal” de acordo com o parágrafo 9º do art. 4º da lei 

8437/93 e o parágrafo 3º do art. 297 do RI/STF. Logo, ao conferir ‘eficácia plena’ à 

‘decisão mandamental’ e determinar a intimação do Presidente do IBAMA ‘para 

fins de imediato cumprimento’, o acórdão reclamado violou, neste juízo 

provisório, a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na SL 125” 

(STF 2012: fls. 3-4 da decisão da Presidência do STF). 

 

 Embora, em sua análise liminar sumária, o Ministro Ayres Britto tenha deixado de 

mencionar que o acórdão atacado pela Reclamação considerava o Decreto Legislativo 788/05 

inválido por violar, além do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, a Convenção 169 

da OIT, com esse argumento de validade procedimental, a Presidência do STF suspendeu a 

eficácia do acórdão do TRF1, validando o licenciamento ambiental de Belo Monte e 

possibilitando sua implantação. 

Nos anexos desta pesquisa está a tabela utilizada para a coleta e organização desses dados. 
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5. Qual discurso, qual direito? Análise dos dados coletados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, analisamos os dados coletados nesta pesquisa, identificando relações entre 

os discursos de desenvolvimento mobilizados e as diferentes interpretações dadas ao parágrafo 3º 

do artigo 231 da Constituição Federal, com especial atenção para a discricionariedade conferida 

aos Poderes da União e os direitos reconhecidos para povos e comunidades indígenas. 

Considerando o conjunto de recursos e ação julgado pelo STF, constatamos a existência 

de duas discussões diferentes acerca do mencionado parágrafo 3º. Na primeira delas, adstrita à 

Suspensão de Segurança 2604 (PET 2604), buscava-se uma resposta para a pergunta: o Congresso 

Nacional precisa autorizar a realização do EIA/RIMA de Belo Monte? Na segunda, constante da 

ADI 3573, da SL 125 e da RCL 14404, buscava-se uma resposta para pergunta: povos e 

comunidades indígenas deveriam ter participado da deliberação do Congresso Nacional para 

autorizar a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte? 

Assim, a primeira seção deste capítulo se dedica à primeira discussão, enquanto a segunda 

seção, à segunda discussão. Ambas seções analisam como os participantes do caso Belo Monte 

se posicionaram diante das mencionadas perguntas, observando a eventual relação entre discursos 

de desenvolvimento mobilizados e a resposta proposta. Por fim, na seção final, apresentamos uma 

conclusão, indicando como, no caso Belo Monte, os discursos de desenvolvimento se 

relacionaram com o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988.  
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4.1 O Congresso Nacional precisa autorizar a realização do EIA/RIMA de Belo Monte? 

 

 No início dos anos 2000, o Brasil vivenciava uma grave crise energética, que impunha 

racionamento de eletricidade e causava blecautes nos estados não-amazônicos, e que deu razão 

para a produção da MP 2.198-5, que estabelecia o prazo máximo de seis meses para a conclusão 

do licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas, dentre outras determinações. Ademais, nesse 

período, iniciava-se a formulação da estratégia internacional de Integração das Infraestruturas 

Regionais Sul-Americanas, cujo objetivo era solucionar os problemas de infraestrutura do 

subcontinente para fortalecer a economia da região. Nesse cenário, o CNPE reconheceu a 

importância estratégica da Usina Hidrelétrica de Belo Monte para o planejamento hidrelétrico 

nacional.  

Além disso, a realização do EIA/RIMA desse empreendimento, iniciada em 2000, 

representava a firme retomada do projeto da usina hidrelétrica Kararaô, que integrava a estratégia 

de desenvolvimento nacional (em moldes tradicionais) dos anos 1970-1980, mas que havia sido 

deixado de lado em consequência de forte repúdio social dotado de implicações econômicas. 

Apesar dessa retomada, a futura usina comprometeria o modo de vida de povos e comunidades 

indígena Juruna, Xicrin, Kararaô, Paracanã, Araweté, Asurini, Arara do Maia, além de índios 

beiradeiros, integrantes de famílias Xipaia, Curuaia e Kayapó, de acordo com dados publicados 

em 2005 (Tenotamõ, coletânea organizada por A. Oswaldo Sevá Filho).  

 Nesse contexto, depois do TRF1 suspender a realização de referido EIA/RIMA, a 

jurisdição do Supremo Tribunal Federal foi provocada pelo pedido de Suspensão de Segurança 

da Advocacia-Geral da União, que objetivava reverter a ordem do TRF1. Dentre outras questões 

jurídicas de menor relevância para esta pesquisa (tais como a determinação da autoridade 

competente para a condução do EIA/RIMA de Belo Monte, ou a precisão de lei complementar 

definindo o relevante interesse público da União no empreendimento), o debate colocado pela 

AGU girava em torno da interpretação do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, e 

indagava: o Congresso Nacional precisa autorizar a realização do EIA/RIMA de Belo Monte? 

 De acordo com os dados apresentados no capítulo anterior, essa pergunta foi respondida 

de três maneiras distintas: i) o MPF, a PGR (em seu primeiro parecer), e o STF entenderam que 

o EIA/RIMA de Belo Monte poderia ser realizado somente depois que o Congresso Nacional o 

autorizasse; ii), a PGR, em seu segundo parecer, entendeu que o EIA/RIMA deveria ser elaborado 

antes do Congresso Nacional deliberar sobre autorização para a implantação do empreendimento; 

iii) a AGU entendeu não ser necessária qualquer autorização do Congresso Nacional para o 

empreendimento de Belo Monte, mas, no caso de se considerar necessária tal autorização, ela 

deveria seria ser editada após a conclusão do EIA/RIMA.  
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Implicitamente, o primeiro entendimento impunha mais condições para o Poder 

Executivo exercer sua discricionariedade, já que precisaria ser autorizado pelo Poder Legislativo 

inclusive para a realização de estudos de impacto ambiental necessários para o aproveitamento de 

recursos hídricos em terras indígenas. Inversamente, também de modo implícito, o segundo 

entendimento impunha menos condições para o Poder Executivo exercer sua discricionariedade, 

já que, embora necessitasse da autorização do Poder Legislativo para o aproveitamento de 

recursos hídricos em terras indígenas, poderia realizar livremente estudos de impacto ambiental. 

O terceiro entendimento, por sua vez, impunha ainda menos condições para o exercício da 

discricionariedade do Poder Executivo, uma vez que chegava a considerar desnecessária qualquer 

autorização do Congresso Nacional para o empreendimento de Belo Monte. 

Há, porém, matizes dentro do primeiro entendimento. Apesar de igualmente sustentarem 

a tese da necessidade de autorização do Congresso Nacional para a realização do EIA/RIMA de 

Belo Monte, PGR e STF, de um lado, e MPF, de outro, atribuíram sentidos diferentes à ela, com 

consequências para a discricionariedade dos Poderes da União. 

Assim, para afirmar a necessidade de autorização congressual, o MPF apresentou 

argumento que reconhecia, de modo expresso, o direito indígena de participação na deliberação 

do Poder Legislativo, destacando o “caráter plural” (“e não mais etnocêntrico”) da “nação” e a 

garantia conferida aos povos e comunidades indígenas de apreciação, avaliação e possibilidade 

de interferência no próprio destino, consagrados pelo texto constitucional80. Com isso, além de 

impor condição para o exercício da discricionariedade do Poder Executivo pela exigência de 

autorização legislativa para a realização de estudos técnicos, a interpretação dada pelo MPF ao 

parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 também impunha condições para o exercício da 

discricionariedade do Poder Legislativo, que teria de autorizar levando em consideração a 

participação política de povos e comunidades indígenas. 

 Diferentemente, tanto a PGR, quanto o STF abordaram autorização do Congresso 

Nacional como um requisito necessário para o cumprimento do procedimento estabelecido pelo 

mencionado parágrafo 3º, deixando de reconhecer, de modo expresso, a existência de um direito 

de participação política garantido para os povos e comunidades indígenas pela Constituição 

Federal81. Com isso, embora tenha imposto condição para o exercício da discricionariedade do 

Poder Executivo ao exigir autorização legislativa para a realização de estudos técnicos, a 

interpretação dada por essas instituições ao mencionado parágrafo 3º não impunha – ao menos, 

expressamente – qualquer condição para a tomada de decisão do Poder Legislativo. 

                                                           
80 Argumento 5 da Argumentação do MPF – PET 2604. 
81 Argumento 1 da Argumentação da PGR – PET 2604 (manifestação 1), e Argumento 2 da 
Argumentação do STF – PET 2604. 
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Sugerindo a representação gráfica desses entendimentos em um espectro de 

discricionariedade, indo do exercício mais condicionado ao menos condicionado, teríamos o 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De outra parte, para consolidar suas posições sobre a realização do EIA/RIMA de Belo 

Monte, cada uma dessas instituições apresentou distintos argumentos de decisão por 

consequência ou premissas consequencialista. Vejamos. 

1. Importância para o setor energético e povos indígenas não afetados. Tanto a AGU 

quanto a PGR (em seu segundo parecer) destacaram a importância do empreendimento para o 

setor energético nacional, e alegaram que povos e comunidades indígenas locais não seriam 

afetados, mas o fizeram de modo diverso. 

 1.1 Crise energética e não afetação pelo EIA/RIMA (PGR). Por um lado, a PGR salientou 

a crise energética vivenciada pelo país para justificar o interesse da União na usina hidrelétrica 

Belo Monte, e afirmou que a realização do EIA/RIMA do empreendimento não representava 

perigo para a comunidade indígena Juruna82.  

 1.2 Desenvolvimento econômico e não afetação pela construção do reservatório (AGU). 

Por outro lado, além da crise energética, a AGU também destacou a importância de Belo Monte 

para o desenvolvimento econômico do país83, e afirmou que os “Paquiçambas” (sic) não seriam 

afetados pela construção do reservatório da usina hidrelétrica84.  

 Desse modo, a AGU justificou a realização do EIA/RIMA de Belo Monte pela “crescente 

demanda de energia elétrica decorrente da expansão dos setores produtivos”, pelas “exigências 

do mercado, que possibilitariam novos investimentos de grupos internacionais no País”, e pela 

                                                           
82 Argumentos 4 e 5 da Argumentação da PGR – PET 2604 (segunda manifestação), respectivamente. 
83 Argumento 7 da Argumentação da AGU – PET 2604. 
84 Argumento 3 da Argumentação da AGU – PET 2604. 

ESPECTRO DA DISCRICIONARIEDADE DOS PODER DA UNIÃO, NAS DISTINTAS 

INTERPRETAÇÕES DADAS AO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 231 DA CF/88 (PET 2604) 

Mais condições para os 

Poderes da União exercerem 

discricionariedade 

Menos condições para os 

Poderes da União exercerem 

discricionariedade 

 

AGU PGR 
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STF 

PGR 
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MPF 

Gráfico 1 Espectro da discricionariedade dos Poder da União, 1a discussão (PET 2604) 
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função, desempenhada por referidos estudos, de "conciliar o desenvolvimento econômico com a 

preservação do ecossistema e das comunidades indígenas” – ou, em outros termos, de acomodar 

o meio ambiente e os povos indígenas às demandas do desenvolvimento econômico.  

Com isso, a argumentação da AGU mobilizou um discurso em que buscava conciliar o 

desenvolvimento econômico com a “preservação do ecossistema e das comunidades indígenas”, 

destacando a necessidade de suprir as demandas do mercado e do setor produtivo; por isso, 

consideramos que a AGU mobilizou um discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase 

econômica. 

Nesse discurso – que revela, aliás, profundo desconhecimento da região sobre a qual se 

pronuncia, chamando povos e comunidades da etnia Juruna da Terra Indígena Paquiçamba de 

“Paquiçambas”, e deixando de mencionar os outros grupos que seriam afetados pelo 

empreendimento –, os povos indígenas eram representados como meros objetos a serem 

estudados e conciliados com o desenvolvimento econômico, isto é, os povos indígenas eram não-

sujeitos jurídicos, desprovidos do direito de participar das decisões políticas que definiriam os 

rumos da região em que habitavam. 

Vinculado a esse discurso estava uma interpretação do parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal que, dentro do universo analisado, não impunha condições para o exercício 

da discricionariedade do Poder Executivo Federal. 

2. Danos ao meio ambiente, aos povos e comunidades indígenas e ao erário. 

Diferentemente, para sustentar a tese da necessidade de autorização do Congresso Nacional para 

a realização do EIA/RIMA de Belo Monte, MPF, PGR e STF apresentaram argumentos que 

levavam em conta possíveis danos ao meio ambiente, aos povos e comunidades indígenas e ao 

erário85.  

 3. Ressalva desenvolvimentista. Ainda assim, ao final de sua argumentação, o STF 

apresentou uma ressalva em que vinculava o empreendimento Belo Monte ao “almejado 

progresso”, cujos “parâmetros” deveriam estar “afinados com os ditames constitucionais”, e em 

que alertava que a não realização do EIA/RIMA não significava a criação de “óbice ao 

desenvolvimento”. Nas palavras do STF:  

 

Não se trata de criar óbice ao desenvolvimento, mas de se proceder com 

segurança, visando-se a elucidar os parâmetros que devem nortear o almejado 

progresso. Hão de estar, em tudo, afinados com os ditames constitucionais” 

(STF1: fls. 1148 – destacamos). 
 

 Assim, o STF, ao mesmo tempo: i) equiparou o empreendimento de Belo Monte ao 

desenvolvimento e ao progresso; ii) subordinou o desenvolvimento e o progresso aos “ditames 

                                                           
85 Argumento 5, 7 e 8 da Argumentação do MPF – PET 2604; argumentos 3 e 4 da Argumentação da PGR 
– PET 2604 (manifestação 1); Argumentos 2 e 4 da Argumentação do STF – PET 2604; respectivamente. 
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constitucionais” – afinal, aqueles deveriam estar afinados com esses –; e, iii) ocupou-se em 

justificar sua decisão perante o ideal de desenvolvimento, destacando que a aplicação do direito 

não o contrariava.  

 Dada a equiparação entre Belo Monte e desenvolvimento, e considerando o contexto do 

julgamento, consideramos que o STF mobilizava, aí, um discurso tradicional de desenvolvimento, 

ocupado, principalmente, com as questões econômicas relacionadas ao mencionado 

empreendimento. Esse discurso, por sua vez, foi combinado com uma interpretação do parágrafo 

3º do artigo 231 da CF/88 que impunha condições para o exercício da discricionariedade do Poder 

Executivo Federal, mas que não reconhecia expressamente o direito indígena de participação 

política na deliberação do Congresso Nacional. 

 Dessa forma, na discussão sobre a precisão da autorização do Congresso Nacional para a 

realização do EIA/RIMA de Belo Monte, temos: i) num extremo, uma interpretação do parágrafo 

3º do artigo 231 da CF/88 que não impunha condições para o exercício da discricionariedade do 

Poder Executivo Federal combinada com um discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase 

econômica (AGU); ii) no outro extremo, uma interpretação do mencionado parágrafo que 

reconhecia povos e comunidades indígenas como sujeitos jurídicos  dotados de direito de 

participação política, e que impunha condições para o exercício da discricionariedade tanto do 

Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, combinada com preocupações ambientais e de 

preservação da cultura indígena (MPF); iii) uma posição intermediária que impunha menos 

condições para o exercício da discricionariedade do Poder Executivo, combinada com 

preocupações com a crise energética (PGR, segundo parecer); iv) uma posição intermediária que 

impunha mais condições para o exercício da discricionariedade do Poder Executivo, combinada 

com preocupações ambientais e de preservação da cultura indígena (PGR, primeiro parecer); e, 

v) uma posição intermediária que conferia impunha mais condições para o exercício da 

discricionariedade do Poder Executivo, combinada com preocupações ambientais e de 

preservação da cultura indígena, mas inserida num discurso tradicional de desenvolvimento 

(STF). 

 Complementando o espectro apresentado acima com essas informações, teríamos: 
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4.2 Povos e comunidades indígenas deveriam ter participado da deliberação do 

Congresso Nacional para autorizar a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte? 

 

 Quando o EIA/RIMA de Belo Monte foi retomado, em meados dos anos 2000, o contexto 

em que o empreendimento se inscrevia havia se transformado. Primeiramente, em 2005, 

enfatizando a contribuição da usina hidrelétrica de Belo Monte para o desenvolvimento, o 

Congresso Nacional promulgou o Decreto Legislativo 788, autorizando, com isso, sua 

implantação após a realização de estudos técnicos. Além disso, o Brasil já não vivenciava uma 

crise energética, a IIRSA se consolidava, e no início de 2007 o Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte passou a fazer parte do Programa de Aceleração do Crescimento – um dos mais 

importantes programas do governo federal, à época –, chegando a ser considerado sua principal 

obra.  

Em 2009, antes da concessão de Licença Prévia para a instalação da hidrelétrica, enquanto 

o Ibama discutia as conclusões do EIA/RIMA com a sociedade civil (conforme determina a 

legislação ambiental), o CNPE reconheceu a importância estratégia e o interesse público de Belo 

Monte, e indicou a prioridade de sua licitação e de sua implantação. Assim, para possibilitar a 

realização do Leilão de Compra de Energia Elétrica do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, 

o Ibama emitiu, no início de 2010, uma LP com 40 condicionantes. Referido Leilão foi vencido 

pelo consórcio Norte Energia S.A, e o investimento previsto para o empreendimento era estimado 

em 19 bilhões de reais. Esperava-se que a usina garantiria a produção de 4.571 MW médios, o 

equivalente a 40% do consumo residencial de todo o País, segundo dados oficiais. Em meio a 

isso, a FUNAI havia alertado que povos e comunidades indígenas habitantes de dez terras 
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indígenas (Paquiçamba, Arara da Volta Grande do Xingu, Arara do Km 17, Trincheira-Bacajá, 

Araweté, Apyterewa, Kararaô, Koatinemo, Arara, Cachoeira Seca), além de “índios isolados”, 

seriam afetados pelo empreendimento.   

No início de 2011, outra vez de forma condicionada, o Ibama autorizou o mencionado 

consórcio a construir o canteiro de obras do empreendimento, e alguns meses depois, mais uma 

vez impondo uma série de condicionantes, o órgão do Poder Executivo Federal autorizou a 

implantação de Belo Monte. Em meio a isso, reconhecendo o risco que referida usina hidrelétrica 

representava para “comunidades indígenas Arara dada Volta Grande do Xingu, Juruna de 

Paquiçamba, Juruna do Km 17, Xikrin de Trincheira Bacajá, Asurini de Koatinemo, Kararaô e 

Kayapó da Terra Indígena Kararaô, Parakanã de Apyterewa, Araweté do Igarapé Ipixuna, Arara 

da terra indígena Arara, Arara de Cachoeira Seca, além de comunidades indígenas em isolamento 

voluntárioa”, a CIDH solicitou ao governo brasileiro a suspensão do licenciamento da obra, e a 

paralisação de sua construção, gerando uma contraofensiva do governo brasileiro que causou mal-

estar na OEA.  

Nesse contexto, a jurisdição do STF foi provocada três vezes para resolver conflitos sobre 

referido empreendimento. Apesar das peculiaridades de cada uma dessas provocações, em todas 

elas encontrava-se presente a seguinte pergunta: povos e comunidades indígenas deveriam ter 

participado da deliberação do Congresso Nacional para autorizar a implantação do 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte? 

 De acordo com os dados apresentados no capítulo anterior, essa pergunta foi, de modo 

geral, respondida de duas maneiras distintas: de um lado, a PGR entendeu que povos e 

comunidades indígenas deveriam ter participado de referida deliberação legislativa86; de outro, a 

AGU, a AS e o STF entenderam que essa participação era desnecessária. Com isso, de um lado, 

a PGR impunha mais condições para o exercício da discricionariedade do Congresso Nacional 

para autorizar o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas (afinal, para sua tomada 

de decisão, o CN deveria levar em conta a participação política de referidos povos e 

comunidades), enquanto, de outro, a AGU, a AS e o STF impunham menos condições (já que sua 

tomada de decisão do CN não deveria considerar a opinião indígena)87.  

Sugerindo a representação gráfica desses entendimentos em um espectro de 

discricionariedade, indo do exercício mais condicionado ao menos condicionado, teríamos o 

seguinte: 

 

                                                           
86 Argumentos 2 e 5 da Argumentação PGR – ADI 3573, argumento 2 da Argumentação PGR – SL 125 e 
argumento 5 da Argumentação PGR – RCL 14404. 
87 Argumento 3 da Argumentação AGU – SL 125, argumento 1 da Argumentação AGU – RCL 14404, 
argumento 3 da Argumentação AS – ADI 3573, argumento 2 da Argumentação STF – SL 125 e argumento 
1 da Argumentação STF – RCL 14404, respectivamente. 
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 Entretanto: i) há matizes nos entendimentos dos membros pertencentes ao segundo grupo 

(AGU, AS, STF); ii) o tipo de argumentação que acompanhava esses entendimentos variava de 

acordo com a sede jurídica em que o debate era travado, isto é, se em sede recursal (Suspensão 

de Liminar e Reclamação), ou originária (Ação Direta de Inconstitucionalidade).  

De acordo com os dados apresentados no capítulo anterior, enquanto na SL 125 as partes 

e o STF apresentaram mais argumentos de decisão por consequência (quatro, num universo de 

onze argumentos), e davam destaque à eles, na ADI 3573 poucos argumentos de decisão por 

consequência foram apresentados (dois, num universo de dez), e quando foram, ocuparam lugar 

secundário no debate travado; o mesmo fenômeno aconteceu na RCL 14404 (três argumentos de 

decisão por consequência, num universo de doze argumentos apresentados). 

Essa variação parece se justificar pelos objetivos e pelo tipo de deliberação que cada um 

desses instrumentos coloca. A ação direta de inconstitucionalidade busca a declaração de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, propondo um debate centrado na análise da 

constitucionalidade do ato questionado. A suspensão de liminar busca suspender a execução de 

medida liminar concedida contra o Poder Público para evitar lesão à ordem, à segurança, à saúde 

e à economia públicas, propondo um debate centrado nas consequências da medida liminar 

questionada, e analisando sua constitucionalidade em “juízo mínimo de delibação”. A reclamação 

busca garantir a autoridade das decisões do STF, propondo um debate centrado nas semelhanças 

e diferenças entre referida decisão e um determinado ato questionado.  

 Vejamos, então, em cada um desses recursos e ação, como os participantes do caso Belo 

Monte enfrentaram o problema da participação indígena na deliberação do Congresso Nacional. 

 

 ADI 3573 (2005) 

 Na ADI 3573, de um lado, a PGR entendeu que povos e comunidades indígenas deveriam 

ter participado da deliberação do Congresso Nacional para a autorização da implantação do 
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Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte; de outro, a AS entendeu que essa participação não 

era necessária88. O STF, por sua vez, deixou de apreciar a questão. 

 Para afirmar seu entendimento, que impunha mais condições para o exercício da 

discricionariedade do CN, a PGR não mobilizou nenhum discurso de desenvolvimento, mas 

apresentou um argumento de validade material absoluto em que destacava o direito indígena de 

participação política, e um argumento de validade procedimental absoluto que especificava a 

necessidade dos povos e comunidades indígenas expressarem seu juízo sobre o empreendimento 

para o Congresso Nacional e no Congresso Nacional89. Com isso, a PGR não apenas afirmava a 

exigência de participação política na deliberação legislativa, como especificava como essa 

participação deveria ocorrer, e deixava clara a condição de sujeitos jurídicos dotados de direitos 

dos povos e comunidades indígenas afetados pelo empreendimento. 

Diferentemente, para afirmar seu entendimento, que impunha menos condições para o 

exercício da discricionariedade do Congresso Nacional, a AS mobilizou um discurso tradicional 

de desenvolvimento90 – ao vincular Belo Monte ao “benefício de milhares de pessoas” e ao 

“desenvolvimento da região” –, e negou a existência de um direito indígena de participação 

política, reconhecendo, para esses povos e comunidades, apenas o direito à informação (isto é, o 

direito de ser informado que uma usina hidrelétrica, encravada em suas terras indígenas, seria 

construída)91.  Por um lado, esse reconhecimento conferia status de sujeito jurídico para povos e 

comunidades indígenas; por outro, aquela negativa de direito de participação política baseava-se 

na subordinação dos interesses indígenas ao “interesse público”, e no “gerenciamento” desses 

interesses pelo Poder Público. 

Posicionando esses entendimentos no espectro de discricionariedade proposto acima, 

teríamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Argumentos 2 e 3 da Argumentação PGR – ADI 3573 e argumento 3 da Argumentação AS – ADI 3573, 
respectivamente. 
89 Argumentos 2 e 3 da Argumentação PGR – ADI 3573. 
90 Argumento 2 da Argumentação AS – ADI 3573. 
91 Argumento 3 da Argumentação AS – ADI 3573. 
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SL 125 (2007) 

 Na SL 125: i) a PGR se alinhou ao entendimento do TRF1 e considerou necessária a 

participação indígena na deliberação do Congresso Nacional que resultou no DL 788/0592; ii) a 

AGU considerou desnecessária essa participação indígena, mas entendeu que depois da conclusão 

dos estudos técnicos determinados por tal decreto, o Congresso Nacional ouviria os povos e 

comunidades indígenas afetados pelo empreendimento93; iii) o STF entendeu desnecessária a 

participação indígena na deliberação do CN, considerando que órgão do Poder Executivo Federal 

poderia consulta-los politicamente94.  

 Em sua manifestação, objetivando a suspensão da decisão do TRF1 que obstruía a 

condução do licenciamento de Belo Monte por considerar irregular a elaboração do DL 788/05 

sem participação indígena, a AGU mobilizou discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase 

econômica, destacando: (i) a importância da usina de Belo Monte para o suprimento das 

exigências do mercado, (ii) a disponibilidade da energia elétrica como condição para o 

desenvolvimento nacional, (iii) o caráter estratégico da obra, (iv) seu menor impacto ambiental 

quando comparada com outras alternativas e (v) o alinhamento do empreendimento com a 

determinação de se privilegiar fontes de energia renovável, estabelecida por instituições ocupadas 

com o desenvolvimento95. Além disso, para a AGU, os povos e comunidades indígenas – que eram 

considerados sujeitos jurídicos dotados de direitos – deveriam ser consultados pelo Congresso 

                                                           
92 Argumento 2 da Argumentação PGR – SL 125. 
93 Argumento 3 da Argumentação AGU – SL 125. 
94 Argumento 2 da Argumentação STF – SL 125.  
95 Argumento 5 da Argumentação AGU – SL 125. 
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Nacional após a realização dos estudos ambientais já determinados pelo Decreto Legislativo que 

havia autorizado a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte96.  

Por sua vez, para afirmar seu entendimento, a PGR apresentou um argumento de decisão 

por consequência em que mobilizava um discurso contraposto àquele mobilizado pelo AGU, 

dando ênfase, não ao aspecto econômico do desenvolvimento, mas à preservação ambiental e à 

participação popular nos foros de decisão política97 – valores que haviam sido protegidos pela 

decisão do TRF1, que sustava a condução do licenciamento ambiental de Belo Monte por falta de 

participação de povos indígenas e comunidades indígenas no processo legislativo que resultou no 

DL788/05. Com esse discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase em participação 

política, a PGR conferia aos povos e comunidades indígenas status de sujeito jurídico dotado de 

direito de participação política.  

Além disso, em comparação com a AGU, a PGR impunha mais condições para o 

exercício da discricionariedade do Congresso Nacional na deliberação sobre a autorização da 

implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, já que, antes de tomar sua decisão, o 

CN deveria considerar a participação indígena.  

 Por sua vez, o STF mobilizou um discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase 

econômica, reafirmando as seguintes teses que haviam sido destacadas pela AGU: a paralisação 

do empreendimento comprometeria o cronograma governamental de planejamento estratégico do 

setor elétrico; a usina de Belo Monte supriria a crescente demanda do mercado por energia 

elétrica; Belo Monte causaria menos impactos ambientais que as suas alternativas98. Entretanto, 

diferentemente da AGU, o STF entendeu não haver necessidade dos povos e comunidades 

indígenas participarem da deliberação do Congresso Nacional para autorização de referido 

empreendimento, alegando que órgão do Poder Executivo poderia realizar consulta política com 

referidos povos e comunidades99. 

 Com isso, o STF reconheceu a subjetividade jurídica das coletividades indígenas e 

também reconheceu um direito político para esses sujeitos. Entretanto, esse direito político era 

diverso daquele reconhecido pelo TRF1 e pela PGR: para estes, os povos e comunidades 

indígenas participariam do processo legislativo de autorização do Aproveitamento Hidrelétrico 

Belo Monte, expressando seu juízo sobre esse entendimento no Congresso Nacional e para o 

Congresso Nacional; para o STF, os povos e comunidades indígenas participariam de uma 

consulta política realizada por órgão do Poder Executivo Federal, incumbido de realizar estudos 

técnicos por um Decreto Legislativo produzido pelo Congresso Nacional que já havia autorizado, 

de forma condicionada, a implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte. 

                                                           
96 Argumento 3 da Argumentação AGU – SL 125. 
97 Argumento 2 da Argumentação PGR – SL 125. 
98 Argumentos 3 e 4 da Argumentação STF – SL 125. 
99 Argumento 2 da Argumentação STF – SL 125. 
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 Com isso, em relação ao entendimento da PGR e da AGU, o STF impunha menos 

condições para o exercício da discricionariedade do Congresso Nacional, já que esse decidiria 

pela autorização de aproveitamento hídrico em terras indígenas sem precisar considerar a 

participação política de povos e comunidades indígenas. 

 Posicionando esses entendimentos no espectro de discricionariedade proposto acima, 

teríamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCL 14404 (2012) 

Na RCL 14404, de um lado, a PGR entendeu que povos e comunidade indígenas deveriam 

ter participado da deliberação do Congresso Nacional para a autorização da implantação do 

Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte; de outro, tanto a AGU quanto o STF entenderam 

que essa participação não era necessária.  

Para tanto, a AGU apresentou argumentação sucinta, alegando que o acórdão do TRF1 – 

que invalidava o licenciamento do empreendimento, e impedia a construção da usina de Belo 

Monte por considerar irregular a elaboração do DL 788/05 sem participação indígena – 

contrariava a SL 125 e, consequentemente, a autoridade do STF100. Além disso, em argumento de 

decisão por consequência, a AGU destacou os prejuízos “incalculáveis” que o mencionado 

acórdão impunha para o “cronograma governamental de planejamento estratégico do setor 

                                                           
100 Argumento 1 da Argumentação AGU – RCL 14404. 
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elétrico”101. Com isso, a AGU reafirmava a interpretação do STF do parágrafo 3º do artigo 231 

da Constituição Federal de 1988 na SL 125, dando ainda mais ênfase para o aspecto econômico 

do discurso de desenvolvimento ali presente. Mais uma vez, eram reduzidas as condições para o 

exercício da discricionariedade do Congresso Nacional para autorizar o aproveitamento de 

recursos hídricos em terras indígenas.  

Diferentemente, para afirmar seu entendimento, a PGR não mobilizou discursos de 

desenvolvimento, mas apresentou dois argumentos de validade material em que defendia o direito 

de participação política dos povos e comunidades indígenas – direito esse que, segundo a PGR, 

teria sido garantido tanto pela ordem constitucional, como pelos tratados e pela jurisprudência 

internacional –, um argumento de decisão por consequência em que destacava os riscos que o 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte representava para as populações indígenas, e outro 

argumento de decisão por consequência em que enfatizava os valores políticos que estavam em 

jogo naquela decisão (a construção de uma sociedade plural e o fortalecimento do Brasil no 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos)102. É válido lembrar que, nesse momento, a CIDH 

já havia solicitado ao governo brasileiro a paralisação do empreendimento. 

Com isso, mais uma vez, a PGR destacava a subjetividade jurídica dos povos e 

comunidades indígenas, seu direito de participação política e impunha condições para o exercício 

da discricionariedade do Congresso Nacional para autorizar o aproveitamento de recursos 

hídricos em terras indígenas. 

O STF, por sua vez, decidiu a demanda de modo bastante breve, apresentando um 

argumento de validade procedimental absoluto em que afirmava que autoridade do STF havia 

sido desrespeitada pelo acórdão do TRF1, dada a contrariedade desse ao que havia sido decidido 

pela SL 125103. Com isso, o STF não apenas reafirmava o entendimento constante de sua decisão 

anterior, conferindo maior discricionariedade ao Congresso Nacional e um direito de participação 

política bem mais restrito para os povos e comunidades indígenas, mas também desconsiderava 

o Sistema Interamericano de proteção aos Direitos Humanos, ignorando tanto a solicitação da 

CIDH, quanto a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, com 

a RCL 14404, o STF respaldava o discurso de desenvolvimento sustentável com ênfase econômica 

mobilizado na SL 125.  

Posicionando esses entendimentos no espectro de discricionariedade proposto acima, 

teríamos: 

 

 

 

                                                           
101 Argumento 2 da Argumentação AGU – RCL 14404. 
102 Argumentos 4, 5, 6 e 7 da Argumentação PGR – RCL 14404, respectivamente. 
103 Argumento 1 da Argumentação STF – RCL 14404 
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Antes de passarmos para a próxima seção, um breve comentário sobre o conjunto das 

decisões e acórdão do STF parece necessário. Conforme mostram os dados, o Plenário do 

Supremo Tribunal deixou de analisar a constitucionalidade do DL 788/05 no curso da ADI 3575, 

com base num argumento de validade procedimental absoluto em que considerava que tal 

problema jurídico deveria ser questionado por Ação Civil Pública. Como vimos acima, a 

argumentação das partes, nessa ação, dava mais ênfase aos argumentos de validade do que aos 

argumentos de decisão por consequência – o que era esperado, pelos próprios objetivos desse 

tipo de ação.  

Apesar disso, a Presidência do STF (portanto, monocraticamente) considerou o 

mencionado decreto válido – com todas as implicações disso para os direitos políticos dos povos 

e comunidades indígenas e para a discricionariedade do Congresso Nacional – ao julgar recurso 

de suspensão de liminar, em que a argumentação das partes (e do próprio Tribunal) dava mais 

ênfase aos argumentos de decisão por consequência – o que também seria esperado, pelos 

próprios objetivos desse tipo de ação.  

Além disso, depois do TRF1 julgar, em colegiado, a Ação Civil Pública que o MPF – 

seguindo o entendimento do STF no julgamento da ADI 3573 – havia proposto para questionar a 

validade do DL 788/05, dando procedência ao pedido e considerando referido decreto inválido 
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 Gráfico 6 Discursos de desenvolvimento mobilizados e discricionariedade do Congresso Nacional 
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por contrariar a Constituição Federal e as normas internacionais de Direitos Humanos 

(especialmente, a Convenção 169 da OIT), a Presidência do STF (portanto, mais uma vez, 

monocraticamente), com base (mais uma vez) em argumento de validade procedimental absoluto 

reformou o acórdão do Tribunal Federal e restabeleceu a autoridade da SL 125. 

Com isso, o STF não apenas se prendeu às questões procedimentais dos problemas 

levados à sua jurisdição, mas, optando por não analisar, em colegiado e em sede de ação direta 

de inconstitucionalidade, a constitucionalidade de um ato questionado, analisou a 

constitucionalidade desse mesmo ato monocraticamente e em sede recursal, em que os 

argumentos de decisão por consequência tinham mais valor. E a principal consequência levada 

em consideração pelo STF foi a importância de Belo Monte para o desenvolvimento econômico.    

 

4.3  Afinal, no caso Belo Monte, como os discursos de desenvolvimento se relacionaram 

com as interpretações do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988? 

 

Influenciados pela crítica de Arturo Escobar (2012) ao campo discursivo do 

desenvolvimento, propusemos, nessa pesquisa, um estudo sobre as possíveis relações entre 

discursos de desenvolvimento e interpretações dadas ao parágrafo 3º do artigo 231 da 

Constituição Federal, no caso Belo Monte. Partimos da seguinte hipótese: interpretações que 

restringem os direitos de participação política dos povos e comunidades indígenas e que impõem 

poucas condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União são acompanhadas 

por discursos preocupados com o desenvolvimento econômico; interpretações que reconhecem 

amplo direito de participação política indígena para povos e comunidades indígenas e que impõem 

maiores condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União não são 

acompanhados por discursos de desenvolvimento. 

 Ao final dessa pesquisa, a análise dos dados coletados indicam que essa hipótese foi 

apenas parcialmente confirmada, já que: i) as interpretações mais restritivas ao direito de 

participação política dos povos e comunidades indígenas e que impunham menos condições para 

o exercício da discricionariedade dos Poderes da União eram sempre acompanhadas por discursos 

de desenvolvimento tradicional ou sustentável com ênfase econômica; ii) em uma ocasião, uma 

interpretação que reconhecia, de forma ampla, o direito de participação política de povos e 

comunidades indígenas e que impunha mais condições para o exercício da discricionariedade do 

Congresso Nacional estava acompanhada de um discurso de desenvolvimento sustentável com 

ênfase em participação política (PGR, na SL 125); iii) em uma ocasião, uma interpretação que 

impunha mais condições para o exercício da discricionariedade do Poder Executivo Federal para 

o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas foi acompanhada de um discurso 

tradicional de desenvolvimento (STF, na PET 2604); iv) a maior parte das interpretações que 
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impunham mais condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União e que 

garantiam o direito de participação política para povos e comunidades indígenas estavam 

desacompanhadas de qualquer discurso de desenvolvimento. 

De acordo com essa análise, a representação das relações entre discursos de 

desenvolvimento e formas de interpretar o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, no 

caso Belo Monte, seria a seguinte, se colocada em um gráfico em que o eixo x indicasse os 

discursos de desenvolvimento mobilizados e o eixo y a discricionariedade conferida aos Poderes 

da União e os direitos políticos reconhecidos aos povos indígenas:  
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imponha menos condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União e reduza, 

ou desconsidere, os direitos de participação política dos povos e comunidades indígenas. Por outro 

lado, alguns discursos de desenvolvimento foram mobilizados num sentido aposto, e serviram 

tanto para afirmar os direitos políticos de povos e comunidades indígenas, quanto para impor mais 

condições para o exercício da discricionariedade dos Poderes da União.  

Portanto, ainda que apresentem uma tendência para a restrição de direitos, os discursos 

de desenvolvimento, pelo menos no plano jurídico, parecem oferecem um espaço de disputa, 

podendo ser articulados tanto para negar, quanto para afirmar direitos. 
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ANEXO I – Tabela para coleta e organização de dados 

 

 

 Conforme mencionado no capítulo 2, explicamos aqui de que forma preenchemos a tabela 

utilizada para coletar e organizar os argumentos apresentados pelos participantes do caso Belo 

Monte em suas manifestações. Referida tabela tinha o seguinte formato: 
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ARGUMENTAÇÃO INSTITUIÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO (TÍTULO DA TABELA) 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

Arg. 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de autoridade 

(in)competente 

(In)adequação da via 

eleita para o debate 

judicial 

 Desrespeito a 

direito 

garantido para 

um sujeito 

jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados 

dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a 

ausência de 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta 

premissa 

consequencialista:  

Não 

1  

[ATO] (NÃO) 

(DES)CUMPRE 
(requisito: artigo 

legal ou da CF/88) 

       X 

2 HÍBRIDO 

ATO] (NÃO) 

(DES)CUMPRE 
(requisito: artigo 

legal ou da CF/88) 

    
Direito/sujeito 

jurídico 
 

Situação empírica 

e sua 

consequência 

 

3 HÍBRIDO  

[Ato] 

(IN)COMPETENTE 

(Autoridade) 

    
Direito/sujeito 

jurídico 
  

4   
(IN)ADEQUAÇÃO: 

VIA ELEITA (razão) 
      

5     

Direito/sujeito 

jurídico 

(Artigo legal 

ou da CF/88 

    X 

6 HIBRÍDO    

Direito/sujeito 

jurídico (artigo 

legal ou da 

CF/88) 

   

Situação empírica 

e sua 

consequência 

 

7     

Negar ou 

conceder 

pedido: 

resultados 

decorrentes da 

decisão a ser 

tomada  

   X 

Tabela 6  Modelo de tabela utilizado, preenchida de modo ilustrativo
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Conforme mostra o exemplo, o título da tabela indica o documento analisado, e cada linha 

numerada representa um argumento nele encontrado. Os argumentos de modulação híbrida são 

identificados pela palavra HÍBRIDO, escrita ao lado direito de seu número de identificação. 

 Além disso, a linha abordagens (segunda, de cima para baixo) está dividida em duas 

largas colunas, tese central e outros elementos, as quais dividem a tabela em dois grandes 

quadrantes. No primeiro quadrante (tese central), acontece a classificação principal dos 

argumentos encontrados nos documentos analisados. Por isso, tal quadrante é formado por 

colunas que indicam as categorias e subcategorias de nosso quadro analítico e por “subcolunas” 

que indicam critérios de classificação.  

Assim, constituem a coluna validade procedimental, as “subcolunas”: a) 

(des)cumprimento de requisitos constitucionais ou legais; b) provém de autoridade 

(in)competente; e, c) (in)adequação da via eleita para o debate judicial. Todo argumento de 

validade procedimental tem uma dessas três subcolunas preenchidas, da seguinte maneira: em 

“a”, colocamos entre chaves o ato questionado, entre parêntesis o requisito questionado e o artigo 

legal ou constitucional que lhe fundamenta, e em negrito o núcleo da tese, isto é, se mencionado 

requisito foi descumprido, cumprido ou não descumprido; em “b”, colocamos entre chaves o ato 

questionado, entre parêntesis a autoridade que o produziu, e em negrito o núcleo da tese, isto é, 

se mencionada autoridade era competente ou incompetente para a produção de referido ato; em 

“c”, colocamos em negrito o núcleo da tese (isto é , se a via eleita para a discussão judicial foi 

considerada adequada ou inadequada), em letras maiúsculas a sigla de referida via, e entre 

parêntesis indicamos a razão da adequação ou inadequação.  

De modo semelhante, constitui a coluna validade material a “subcoluna” desrespeito a 

direito garantido para um sujeito jurídico. Todo argumento de validade material tem essa 

“subcoluna” preenchida da seguinte maneira: indicamos o direito considerado violado, indicamos 

o sujeito jurídico titular desse direito, e, entre parêntesis, indicamos seu fundamento jurídico. 

Por fim, constitui a coluna decisão por consequência a “subcoluna” justifica decisão 

pelos resultados dela decorrentes. Todo argumento de decisão por consequência tem essa 

“subcoluna” preenchida da seguinte maneira: em negrito, indicamos se o argumento pugna pela 

concessão ou negação do pedido judicial, em seguida, indicamos quais resultados foram 

apresentados como justificativa. 

De outra parte, no segundo grande quadrante (outros elementos) acontece a detecção dos 

argumentos híbridos. Por isso, tal quadrante é formado por duas colunas que indicam categorias 

assemelhadas, três “subcolunas” que indicam elementos de semelhança, e uma coluna intitulada 

não.  

Para os argumentos de validade absolutos e os argumentos de decisão por consequência, 

preenchemos essa coluna “não” com a letra x, indicando a inexistência, neles, de elementos que 

os assemelhem a argumentos de validade material ou decisão por consequência.  
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Para os argumentos híbridos que se assemelham aos argumentos de validade material, 

preenchemos as “subcolunas” implicitamente reconhece direitos de um sujeito jurídico ou 

implicitamente afirma a ausência de direitos de um sujeito jurídico indicando o direito 

implicitamente reconhecido ou afirmado ausente e o sujeito jurídico detentor de sua titularidade. 

Para os argumentos híbridos que se assemelham aos argumentos de decisão por 

consequência, preenchemos a “subcoluna” apresenta premissa consequencialista indicando a 

consequência considerada pelo argumento e a situação empírica que foi sua causa. 

Com o preenchimento de uma tabela para cada peça, parecer, decisão e acórdão da AGU, 

do MPF, da PGR, da AS e do STF, pudemos coletar e organizar os argumentos sustentados por 

esses atores, e com isso, inventariamos o que foi dito no caso Belo Monte. A partir de tal 

inventario, apresentado no capítulo 3, traçamos, no capítulo 4, relações entre interpretações dadas 

ao parágrafo 3º do artigo 231 da CF/88 e discursos de desenvolvimento mobilizados por referidos 

atores. Para tanto, verificamos as regularidades existentes entre os argumentos de decisão por 

consequência e os argumentos de validade procedimental e validade material que propunham 

interpretações para mencionado parágrafo. 
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ANEXO II – Princípio-consequência: um par conceitual movediço  

 

Estamos ocupados aqui em contribuir pontualmente com o debate teórico sobre as decisões 

judiciais. Para isso, apresentamos algumas hipóteses que levantamos sobre o par princípio e 

consequência, proposto como chave analítica para a compreensão da atuação do Supremo 

Tribunal Federal por Oscar Vilhena Vieira, em Supremo Tribunal Federal, Jurisprudência 

Política (2002), e implicado em alguns trechos da teoria do direito anglo-saxão de Ronald 

Dworkin (1977; 1984; 2000). Ainda que o direito anglo-saxão seja diferente do direito brasileiro, 

o que resulta em teorias do direito diversas, consideramos que as reflexões de Dworkin podem 

ser ilustrativas da complexidade aqui envolvida. 

Nossa intenção, com isso, não é avaliar a consistência dessas propostas teóricas, nem 

sugerir uma interpretação coerente e acabada desse tópico, no pensamento dos referidos autores. 

Queremos apenas mostrar um caminho percorrido, destacando alguns pontos considerados 

relevantes nesse complexo debate teórico. Esperamos, assim, contribuir pontualmente para a 

orientação daqueles que se lançam no sinuoso percurso da análise de acórdãos, sentenças, 

decisões judiciais, pareceres, etc. 

Nossas hipóteses são: i) embora contribua para a análise do STF, ao separar a esfera dos 

princípios da esfera das consequências pela normatividade, a “formulação exploratória” de 

Vilhena Vieira dificulta a identificação das situações em que a normatividade exige do magistrado 

ponderações consequencialistas; ii) para que a proposta descritivo-normativa de Dworkin 

funcione (os magistrados julgam e devem julgar com base em argumentos de princípios, e não 

com base em argumentos de política), o autor assume a existência de argumentos de princípio 

dotados de considerações consequencialistas, alocando, assim, princípios e consequências num 

mesmo tipo argumentativo. 

 

Princípios, consequências e normatividade: 

Baseando-se na comparação entre os modos judicial e político de resolução de conflitos 

sugerida por Torbjörn Vallinder (VALLINDER, 1995: 13-15) e na concepção de rule of law 

defendida por Ronald Dworkin (DWORKIN, 2000: 9-32), Oscar Vilhena Vieira propõe, no 

capítulo final de Supremo Tribunal Federal, Jurisprudência Política, uma “formulação 

exploratória” acerca da “distinção entre os papéis de um tribunal com atribuições constitucionais 

e os demais órgãos governativos” (VIEIRA, 2002: 229).  Em síntese, Vieira argumenta que 

enquanto o “processo decisório judicial” deve estar submetido à normatividade, à igualdade das 

partes no devido processo legal, à imparcialidade do juiz e à busca pela realização da justiça105, 

                                                           
105 “Basicamente o que deveria caracterizar o processo decisório judicial é sua submissão aos seguintes 
critérios: 1) tomar decisões com base em decisões anteriores que lhe foram pré-ordenadas pelos Poderes 



  178 
 

os Poderes Legislativo e Executivo representam os partidos vitoriosos da disputa democrática e 

tomam decisões num “âmbito de maior discricionariedade” (embora subordinados à Constituição 

Federal), com base no princípio majoritário (VIEIRA, 2002: 229-230) 106. 

 A partir dessa proposta, o autor sugere uma nova chave analítica “para se compreender o 

modo pelo qual o Supremo Tribunal Federal desempenha suas funções” (VIEIRA, 2002: 232):  o 

par “ética de princípios” e “ética de resultados” 107, ou “consequencialista”. De acordo com Vieira, 

                                                           
representativos, portanto, seguir a normatividade (que é composta por regras e princípio) e não outros 
critério extraconstitucionais ou legais, como a comumente invocada comoção popular ou a pretensa 
eficiência econômica, pois não tem legitimidade democrática para fazer este tipo de escolha; 2) plena 
obediência ao princípio do devido processo legal, que permita um procedimento justo, fair, onde as partes 
possam com igual peso e espaço, apresentar seus argumentos; 3) o imperativo da imparcialidade do juiz, 
que decorre do princípio da igualdade, do igual respeito e consideração com que todos devem ser 
tratados; 4) a decisão deve ser a decorrência mais correta, mais bem justificada desse procedimento que 
busca a realização da justiça” (VIEIRA, 2002: 229). 
106 “O Legislativo e o Executivo, por sua vez, estão submetidos a uma outra ordem de critérios: 1) embora 
também submetidos à Constituição, a atuação desses Poderes encontra-se imersa num âmbito de maior 
discricionariedade. Ao Legislativo é dado, inclusive, alterara as regras do jogo; portanto, a latitude de sua 
ação é necessariamente, mais ampla. Isso é natural, na medida em que sua função é fazer escolhas, a 
respeito dos melhores meios, os mais eficientes, para ordenar a sociedade, exercendo a função de 
representar a vontade dos eleitores. Para tomar decisões em face de novas circunstâncias é que são 
escolhidos. Se legisladores e executivos tivessem uma atividade absolutamente vinculada, a democracia 
perderia completamente o seu sentido. O que lhes é vedado fazer é tomar decisões expressamente 
contrária à meta-norma da democracia, que é a Constituição; 2) a regra da maioria, a luta entre grupos 
para alcançar a maioria, que inclui barganhas e compromissos, e não a igualdade das partes, é o que 
define a decisão a ser tomada; 3) o Executivo (não a Administração) e o Legislativo não são, portanto, 
imparciais, mas representam facções, ideologias, classes ou partidos vitoriosos no pleito democrático; 4) 
logo, suas decisões vincularão a coletividade como uma decorrência de um processo político, vencido por 
quem mais poder alcançou”. (VIEIRA, 2002, 229-30). 
107 Oscar Vilhena Vieira explica que esses termos foram “emprestados” de Max Weber, em A política como 
vocação (VIEIRA, 2002: 230, nota 11). Na versão em língua portuguesa do texto de Weber, traduzida da 
versão em língua inglesa por Walternsir Dutra, aquilo que Vieira denominou “ética dos princípios” e “ética 
dos resultados” aparece como “ética das últimas finalidades” e “ética da responsabilidade”, 
respectivamente (WEBER, 1971: 144). Já na versão em língua espanhola, traduzida diretamente do texto 
em língua alemã por Francisco Rubio Llorente, os termos empregados são “ética de la convicción” e “ética 
de la responsabilidad” (WEBER, 2007: 164). De todos os modos, a “ética dos princípios” de Vieira, com a 
qual o Supremo Tribunal Federal deve, segundo o autor, se conformar, guarda relação com a “ética de la 
convicción” de Weber, assim como a “ética dos resultados” de Vieira, da qual o Supremo Tribunal deve se 
afastar, também guarda relação com a “ética de la responsabilidad” de Weber. De acordo com Max 
Weber: “(...) toda acción éticamente orientada puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente 
distintas entre sí e irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a la ‘ética de la convicción’ 
o conforme a la ‘ética de la responsabilidad’ (…). No es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta 
de responsabilidad, o la ética de la responsabilidad, a la falta de convicción. (…) Pero sí hay una diferencia 
abismal entre obrar según la máxima de una ética de la convicción, tal como la que ordena (religiosamente 
hablando) ‘el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios’, o según una máxima de la ética 
de la responsabilidad, como la que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia 
acción. (…). Cuando la consecuencia de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son 
malas, quien la ejecutó no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo (…). Quien 
actúa conforme a una ética de la responsabilidad, por el contrario, toma en cuenta todos los defectos del 
hombre medio. Como dice Fichte, no tiene ningún derecho a suponer que el hombre es bueno y perfecto 
y no se siente en situación de poder descargar sobre otros aquellas consecuencias de su acción que él 
pudo prever. Se dirá siempre que esas consecuencias son imputables a su acción. Quien actúa según una 
ética de la convicción, por el contrario, sólo se siente responsable de que no flamee la llama de la pura 
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o Supremo Tribunal Federal atuaria “em maior conformidade com uma ética de princípios” 

quando “[derivasse] suas decisões” da interpretação da Constituição, quando julgasse de acordo 

com os “fins constitucionais” e com os “princípios também estabelecidos pela Constituição”, e 

quando estivesse submetido à “normatividade”, entendida como conjunto de regras e princípio 

constitucionais (VIEIRA, 2002: 229-231). Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal 

funcionaria “em maior conformidade (...) com uma ética de resultados” quando, “em bases 

utilitárias”, se pautasse pelas eventuais consequências de um determinado posicionamento para 

assumi-lo como correto ou equivocado, dando “mais peso a critérios como eficiência, utilidade, 

conveniência, oportunidade, segurança ou governabilidade, do que à própria normatividade” 

(VIEIRA, 2002: 230-231). 

 Apesar de contribuir para a elaboração de uma chave para a análise da atuação do 

Supremo Tribunal Federal, apontando uma direção a ser explorada, ao tratar a esfera da 

normatividade (dentro da “ética dos princípios”) e a esfera das consequências (dentro da “ética 

dos resultados”) como dimensões distintas e quase independentes uma da outra108, essa proposta 

dificulta a identificação das situações em que normatividade e consequência se entrecruzam.  

Como o próprio Oscar Vilhena Vieira nos alertou109, alguns dispositivos da atual 

Constituição Federal trouxeram para a esfera da normatividade a racionalidade 

consequencialista110, exigindo que a interpretação do texto constitucional leve em consideração 

suas próprias decorrências. Em outras palavras: por vezes, as regras da Constituição possuem 

termos que exigem, para sua interpretação, a consideração dos resultados que serão alcançados 

uma vez tomada determinada decisão, tornando, assim, a “ética dos resultados” parte da “ética 

dos princípios”.  

Desse modo, é possível ao magistrado decidir de forma “principista” – isto é, derivando 

sua decisão da interpretação da Constituição, levando em conta os princípios constitucionais e 

submetendo-se à normatividade – ao mesmo tempo em que atua de forma “consequencialista” – 

isto é, explorando os resultados decorrentes de sua decisão. Com isso, as categorias princípio e 

                                                           
convicción, la llama, por ejemplo, de la protesta contra las injusticias del orden social. Prenderla una y 
otra vez es la finalidad de sus acciones que, desde el punto de vista del posible éxito, son plenamente 
irracionales y sólo pueden y deben tener un valor ejemplar” (WEBER, 2007: 164-166). 
108 Afinal, como afirma Vieira, “em algumas circunstâncias Ministros do Supremo deram mais peso a 

critérios como eficiência, utilidade, conveniência, oportunidade, segurança ou governabilidade, do que à 

própria normatividade, agindo, assim de forma mais consequencialista do que principista” (2002: 231). 
109 Referimo-nos à arguição do professor Oscar Vilhena Vieira na banca de qualificação desta Dissertação 
de Mestrado, realizada na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, no dia 17 de 
novembro de 2014. 
110 Por exemplo, o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a administração 
pública obedecerá o princípio da eficiência, transformando a eficiência em princípio constitucional que 
deve ser considerado pelos magistrados ao decidirem conflitos jurídicos que envolvam a administração 
pública. 
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consequência, construídas a partir de uma cisão que distancia as consequências da dimensão 

normativa, pode ser insuficiente para a análise de acórdãos, sentenças e decisões judiciais. 

 

Argumentos de princípio com considerações consequencialistas 

Embora refletindo sobre a prática do direito anglo-saxão, algumas passagens das obras de 

Ronald Dworkin são ilustrativas da complexidade que as categorias princípio e consequência 

impõem para a compreensão da atuação dos tribunais (DWORKIN, 1977; 22-28, 90-100; 1984: 

263-268; 2000: 11, 69-71, 72-103).  

 Grosso modo, Dworkin sustenta que casos controversos são (e devem ser) decididos com 

base em argumentos de princípio (arguments of political principle) e não com base em 

argumentos de política (arguments of political policy). Por um lado, os argumentos de princípio 

estão situados na dimensão da moralidade, da justiça e da equidade, e estão voltados para os 

direitos de cidadãos (ou grupos) individualmente considerados; por meio deles, tenta-se expressar 

a titularidade de um sujeito jurídico a um determinado direito moralmente fundamentado; tais 

argumentos buscam, em suma, dar uma resposta para a pergunta: esse sujeito tem o direito que 

está pretendendo? Por outro, nos argumentos de política (policy) alega-se que determinada 

decisão é a melhor opção para a promoção do bem-estar geral ou do interesse público (concebidos 

de certa maneira), estabelecendo-se um objetivo coletivo a ser alcançado, e respondendo a 

seguinte pergunta: como um todo, a comunidade política vai melhorar se determinada decisão 

for tomada? (DWORKIN, 1977; 22-23, 90-94; 1984: 263; 2000: 11, 69, 72-79) 111. 

 Nesse esquema, seria possível pensar que os argumentos de política (policy) implicam 

juízos de consequência – afinal, para que determinada opção (e não outra) seja eleita como aquela 

que melhor promove o interesse público, seria preciso avaliar os resultados dela derivados –, 

enquanto argumentos de princípio, não – já que, por meio deles busca-se apenas a determinação 

de um direito para um sujeito jurídico moralmente intitulado. Embora não esteja completamente 

equivoca, essa inferência tampouco está inteiramente correta, uma vez que, para Dworkin (1984: 

263-268; 2000: 92-98), argumentos de princípio também podem estar baseados em considerações 

consequencialistas.  

Essa questão é abordada em seu debate com Kent Greenwalt. Em Policy, Rights, and 

Judicial Decision, Greenwalt (1984: 88-118) refuta a tese de Dworkin segundo a qual os 

magistrados julgam e devem julgar com base em argumentos de princípio e não com base em 

                                                           
111 Essa tese aparece diversas vezes nos textos citados. Uma formulação sintética pode ser encontrada 
em A matter of principle, página 11: “(...) This is the distinction (which I have tried to explain and defend 
elsewhere) between arguments of political principle that appel to the political rights of individual citizens, 
and arguments of political policy that claim that a particular decision will work to promote some 
conception of the general welfare or public interest. The correct view, I belive, is that judges do and should 
rest their judgments on controversial cases on arguments of political principle, but no in argumets of 
political policy” (DWORKIN, 2000 : 11).  
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argumentos de política (policy). De forma mais específica, na terceira seção do texto, Greenwalt 

(1984: 103-106) analisa a interpretação judicial das leis (statutes), apresentando três modos pelos 

quais, nesse fenômeno, argumentos de política (policy) podem ser transformados em argumentos 

de princípio. O corolário dessa análise, para o autor, é a constatação da insuficiência dessas 

categorias para a compreensão da atuação dos tribunais, nesses casos. 

Para Greenwalt, no primeiro daqueles três modos – e, neste trabalho, nos restringiremos à 

ele –, o próprio legislador remete o interprete judiciário ao bem-estar comunitário, exigindo, para 

a aplicação da norma, a consideração de argumentos de política (policy). Assim, quando a 

legislação contém termos como “razoável”, ou “necessidade pública”, ou “conveniência”, o 

magistrado é direcionado para uma argumentação de política (policy). Nas palavras do autor: 

 

 “(...) se o próprio legislador adota um standard que remete o magistrado para o bem-

estar da comunidade, então, é claro, o magistrado deve considerar os argumentos de 

política (policy arguments) na aplicação da norma. A legislação pode, inclusive, 

declarar: ‘madeireiros estão livres para cortar árvores em floresta nacional desde que 

isso seja compatível com o bem-estar geral’. Mais comum seria o uso, pela legislação, 

de termos como ‘razoável’, ou ‘necessidade pública e conveniência’, o que direciona 

os tribunais a considerar argumentos de política, diversos e rivais, (competing policy 

arguments) em sua tarefa de determinar direitos. Embora Dworkin não tenha, 

realmente, examinado essa possibilidade, certamente ele admitiria que o legislador 

poderia direcionar os tribunais ao sopesamento de reivindicações de bem-estar 

concorrentes na resolução de casos" (GREENWALT, 1984: 103-104)112.  

 

 É interessante notar a presença, nessa crítica, da mesma situação para a qual Oscar 

Vilhena Vieira – observando a Constituição Federal de 1988 – havia nos alertado, isto é, a 

incidência, nas normas, de termos que remetem o magistrado aos resultados de sua decisão. 

Conforme dito, Greenwalt conclui que as categorias de Dworkin são insuficientes para 

compreender a interpretação judicial da legislação. Nas palavras do autor: 

 

“A análise revela que a tese segundo a qual os magistrados devem basear-se 

exclusivamente em princípios é praticamente desimportante nos casos que envolvem 

a legislação dados os tipos de argumentos que os tribunais podem considerar e pelo 

peso que eles podem dar para tais argumentos” (GREENWALT, 1984: 106)113. 

 

                                                           
112 “First, if the legislature itself adopts a standard that refers a judge to community welfare, then, of 
course, the judde must consider policy arguments in applying the standard. Legislation might actually say, 
« Lumberers are free to cut down trees in national forest as long as that is consistent with the general 
welfare », more commom would be legislative use of a term like « reasonable », or « public necessity and 
convenience » which directs the courts to consider competing policy arguments in determining rights. 
Although Dworking does not actually discuss this possibility he would almost certainly concede that the 
legislature could direct courts to weigh competing claims of welfare in  resolving cases” (GREENWALT, 

1984 : 104). 
113 “Examination has reveled that the thesis that judges must rely exclusively on principles is practically 
unimportant in statutory cases for the sorts of arguments courts may consider and for the weight they 
can give those arguments” (COHEN, 1984 : 106) 
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Na resposta à Policy, Rights, and Judicial Decision constante da coletânea Ronald Dworkin 

and Contemporary Jurisprudence, editada por Marshall Cohen, Dworkin (1984: 263-268) 

reapresenta sua diferenciação entre princípio e política (policy), reanalisa alguns dos exemplos 

apresentados por Greenwalt, e remete o leitor à Taking Rights Seriously, obra que teria, em parte, 

se voltado para críticas semelhantes. O específico problema da interpretação judicial da legislação 

a que nos referimos não é enfrentado por Dworkin, nessa resposta. No último parágrafo do texto, 

porém, o autor afirma a diferença entre argumentos de política (policy) e argumentos de princípios 

dotados de considerações consequencialistas, nos seguintes termos: 

 

“Uma pergunta permanece. Se tudo isso é tão simples e direto como estou sugerindo, 

por que minha proposta – que os juízes decidem e devem decidir com base em 

argumentos de princípio – sofre tanta resistência, não só de Greenwalt, mas também 

de outros? Penso que eles adotaram uma visão demasiada estreita do que significa um 

argumento de princípio, porque eles não têm sido cuidadosos ao distinguir um 

argumento de política (policy) de um argumento consequencialista. Isso os leva a 

pensar que alguns típicos argumentos consequencialistas (...) devem ser argumentos 

de política (policy)(...)” (DWORKIN, 1984: 267-268 - destacamos)114. 

 

 Aliás, essa mesma diferença é apresentada por Dworkin na quinta seção de Principle, 

Policy, Procedure (DWORKIN, 2000: 92-98). Nesse ensaio, argumentando que as decisões dos 

tribunais sobre procedimentos judiciais, tomadas no curso de julgamentos, são decisões de 

princípio, Dworkin afirma a existência de argumentos de princípios dotados de considerações 

consequencialistas, diferenciando-os dos argumentos de política (policy). Nas palavras do autor: 

 

“Essa é uma questão de princípio, não de política (policy), embora seja, como eu 

espero que essa discussão deixe claro, uma questão de princípio um tanto especial, 

por variadas razões. 

“Primeiro, essa é uma questão que exige, na determinação do conteúdo do direito, 

atenção com as consequências de diversas regras (rules) e práticas. Em outro lugar eu 

tentei distinguir questões de política (policy) das questões de princípio que envolvem 

considerações consequencialistas, com o objetivo de evitar a infortuna fusão 

(conflation) desses dois tipos de questões sociais. Consequências entram nesse cálculo 

                                                           
114 “One question remais. If all this is as simple and straightforward as I am now suggesting, why has my 
proposal, that judges do and should decide on arguments of principle, been so much resisted, not only by 
Greenwalt but also by others? I think they have taken too narrow a view of what an argument of principle 
can be, because they have not been careful to distinguish between an argument of policy and a 
consequentialist argument. This has led them to think that certain familiar consequentialist arguments, 
like the arguments necessary to apply the comparative harm theory of moral rights and duties to 
particular cases, must be arguments of policy. This confusion has worsened not only jurisprudence but 
legal scholarship more generally, because academic lawyers ought to consider, more carefully than they 
have, whether people really do have the moral duties the comparative harm principle states. And if so, in 
what circumstances ? If we simply call all arguments of this sort « policy » arguments, we relieve ourselves 
from the burden of any such study, and then we are checked by out rae intuitions about what would be 
unfair” (DWORKIN, 1984 : 267-268). 
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para aplicar (enforcing) o direito controverso (...)” (DWORKIN, 2000: 95 - 

destacamos)115.  

 

 Assim, Dworkin reconhece que, em certos momentos, a determinação judicial do direito 

depende de argumentos de princípio baseados em consequências.  

 A inserção de considerações consequencialistas nos princípios que orientam e devem 

orientar a atuação dos magistrados também aparece em Taking Rights Seriously, obra para a qual 

Dworkin havia remetido o leitor da resposta à Greenwalt. Nesse texto, Dworkin afirma que, para 

resolver casos difíceis, juristas se baseiam não apenas em regras, mas também em standards que 

funcionam como princípios (isto é, enunciados que devem ser obedecidos por requerimento da 

justiça, da equidade e de outras dimensões da moralidade116) e como políticas (isto é, enunciados 

que estabelecem objetivos a serem alcançados, tais como o aperfeiçoamento dos indicativos 

sociais, econômicos ou políticos da comunidade117) (DWORKIN, 1977: 22-28) 118. Para a 

adequada compreensão desse argumento, é importante ter em mente que, nesse texto, o termo 

princípio, além de seu sentido estrito (exposta acima), é empregado, por vezes, com um 

significado ampliado, designando um conjunto que inclui princípios (no sentido estrito) e 

políticas. Nas palavras de Dworkin:  

 

“Eu acabo de falar em ‘princípios, políticas e outros tipos de standard’. Mais 

frequentemente, eu devo usar o termo princípio de forma genérica, para me referir a 

todo o conjunto desses standards diferentes das regras; ocasionalmente, entretanto, eu 

serei mais preciso, e distinguirei princípios e políticas (DWORKIN, 1977: 22)”119.  

 

De acordo com Dworkin, certas exigências contidas em documentos legais (provisions) 

“funcionam logicamente como regras (rules) (...), mas substancialmente como princípios”, no 

                                                           
115 “That is a questiono of principle, not policy, though it is, as I hope the discussion of this essay makes 
plain, rather a special question of principle in various ways./First, it is a question that requiresm in the 
determination of the content of a right, attention to the social consequences of different rules and 
practices. I have tried, elsewhere, to distinguish questions of policy from questions of principle that 
involve consequential considerations, in order to guard against the unfortunate conflation of these two 
kinds of social questions. Consequences enter into calculations enforcing the right under discussion (...)”. 
(DWORKIN, 2000: 95).  
116 “I call a ‘principle’ a standard that is to be observed, not because it will advance or secure na 
economic, political or social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice or 
fairness or some other dimension of morality » (DWORKIN, 1977 : 22). 
117 “I call a ‘policy’ that kind of standard that sets out a goal to be reached, generally na improvement in 
some economic, politic, or social feature of the comumunity” (DWORKIN, 1977: 22). 
118 « (...) when lawyers reason in those hard cases (...) they make use of standards that do not funcion as 
rules, but operate differently as principles, policies, and other sorts of standars » (DWORKIN, 1977 : 22). 
119 «  just spok of ‘principles, policies and other sorts of standards’. Most ofetn I shall use the term 
‘principle’ generically, to refer to the whole set of these standards other than rules ; occasionally, 
however, I shall be more precise, and distinguish between principles and policies » (DWORKIN, 1977 : 22). 



  184 
 

sentido amplo do termo120 (DWORKIN, 1977: 28). Assim, por exemplo, ao prever a invalidação 

de contratos dotados de desarrazoadas cláusulas restritivas (restraint), certo texto normativo 

funciona logicamente como regra (rule), exigindo que os tribunais, de forma vinculada, sem 

margem para discricionariedade, invalidem todos os contratos que as possuam; ao mesmo tempo, 

porém, esse texto normativo funciona substancialmente como princípio (em sentido amplo), 

exigindo que o tribunal “leve em consideração uma variedade de outros princípios e políticas 

(policies) para determinar se uma dada cláusula restritiva (restraint), numa dada circunstância 

econômica, é ‘desarrazoada’” (DWORKIN, 1977: 28 - destacamos).  

Em outros termos – e de modo semelhante à Greenwalt –, Dworkin conclui: certas 

palavras, como “razoável” ou “significativo”, tornam a aplicação da regra dependente de 

considerações de princípios ou políticas. Nas palavras do autor:  

 

“Palavras como ‘razoável’, ‘negligente’, ‘injusta’ e ‘significativo’ geralmente 

desempenham exatamente essa função: cada um desses termos torna a aplicação da 

regra (rule) dependente, em alguma medida, de princípios ou políticas que estão além 

da regra, e, desta forma, tornam a própria regra mais parecida com um princípio'” 

(DWORKIN, 1977: 28 - destacamos)121. 

 

Assim, de acordo com esse argumento, para aplicar certas regras, tribunais consideram 

princípios – isto é, os requerimentos da justiça, da equidade e de outras dimensões da moralidade 

– e políticas (policies) – isto é, objetivos sociais, econômicos ou políticos a serem alcançados pela 

coletividade –, atentando para as consequências de sua decisão no momento de aplicar o direito. 

Essas passagens da obra de Dworkin ilustram a complexidade envolvida no par conceitual 

princípio-consequência.  

 

 

                                                           
120 « This allowed the provision to function logically as rule (whenever a court finds that the restraint is 
‘unreasonable’ it is bound to hold the contract invalid) and substantially as  principle (a court must take 
into account a variety of othe principles and policies in determining whether a particular restraint in 
particular economic circumstances is ‘unresonable’) » (DWORKIN, 1977 : 28). 
121 « Words like ‘reasonable, ‘negligent, ‘unjust’, and ‘significant’ often perform just this function. Each of 
these terms makes the application of the rule which contains it dependen to some extent upon principles 
or policies lying beyond the rule, and in this way makes that rule itself more like a principle » (DWORKIN, 
1977 : 28). 
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ANEXO III – Argumentos da disputa judicial 

 

 Apresentamos aqui os argumentos que foram mencionados, mas não reproduzidos pelo 

capítulo 4 desta pesquisa. Apresentamos também as tabelas utilizadas para a coleta e organização 

dos dados ali apresentados. 

 

PET 2604: 

 

 AGU: 

 Conforme mencionado, além dos argumentos de decisão por consequência e os 

argumentos de validação, a AGU também apresentou os seguintes argumentos, na petição inicial 

da Suspensão de Liminar 2604: 

 1) Argumento de validade procedimental híbrido: o convênio entre Eletronorte e Fadesp 

cumpre com os requisitos legais, dada a idoneidade técnica da Fundação; assim, referido convênio 

é válido (STF 2001: fls. 12, 17). Nas palavras da AGU: (VALIDADE PROCEDIMENTAL 

HÍBRIDO) 

 

“Outrossim, diga-se que a Fadesp é uma entidade de pesquisa sem fins lucrativos, 

vinculada à Universidade Federal do Pará – UFPA, cujos membros são mestres e 

doutores que integram o quadro docente daquela prestigiada instituição de ensino 

superior. 

“Corroborando tal assertiva, registre-se que a 1ª Secretaria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União, em resposta à indagação do MPF acerca da licitude do 

convênio firmado entre a Eletronorte e a Fadesp, manifestou-se no sentido de que a 

contratada ‘possui idoneidade técnica para executar satisfatoriamente o objeto 

contratado, atendendo ao requisito exigido pelo art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8666/93” 

(STF 2001: fls. 12) 

  

 Esse argumento se assemelha aos argumentos de validade material, afinal, nele está 

implicado o reconhecimento do direito da Eletronorte de não realizar licitação para contratar 

entidades com idoneidade técnica, e do direito da Fadesp de ser contratada sem participar de 

certame licitatório, dada sua idoneidade técnica. Entretanto, considerarmos procedimental a tese 

central desse argumento. 

 2) Argumento de validade procedimental absoluto era o seguinte: a condução do 

EIA/RIMA de Belo Monte pela Fadesp é válida porque não usurpa a competência do Ibama, 

conforme os artigos 4º, inciso primeiro do caput e parágrafo 4º, da Resolução nº 237/97 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, e 10º, caput e parágrafo 4º, da Lei 6.938/81. A construção 

desse argumento se deu com a transcrição dos referidos artigos (STF 2001: fls. 09-11).  

 Os argumentos apresentados pela AGU foram coletados e organizados por meio da 

seguinte tabela:



  186 
 

ARGUMENTAÇÃO AGU – PET 2604 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

Desrespeito a 

direito 

garantido para 

um sujeito 

jurídico 

Justifica a decisão 

pelos resultados 

dela decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1 HIBRÍDO 

[EIA/RIMA] NÃO 

DESCUMPRE 

(autorização CN: art. 

231, § 3, CF) 

     

Participação 

política/povos 

indígenas 

  

2 HIBRÍDO 

[EIA/RIMA] NÃO 

DESCUMPRE 

(autorização CN: art. 

231, § 3, CF) 

     

Participação 

política/povos 

indígenas 

  

3 HIBRÍDO 

[EIA/RIMA] NÃO 

DESCUMPRE 

(autorização CN: art. 

231, § 3, CF) 

     

Participação 

política/povos 

indígenas 

Construção de 

reservatório não 

afeta povos 

indígenas 

 

4 HIBRÍDO 

[Convênio] 

CUMPRE 

(idoneidade técnica: 

art. 24, XIII, 

8666/93) 

    

Dispensa de 

licitação/partes 

conveniadas 

   

5  

[EIA/RIMA] 

COMPETENTE 

(FADESP)  
      X 

6     
Conceder pedido: 

evitar danos ao erário 
   X 

7     

Conceder pedido: 

contribui com o 

desenvolvimento 

econômico e com a 

execução da política 

energética 

   X 

Tabela 7 Argumentação AGU - PET 2604
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 MPF: 

 Conforme mencionado, além dos argumentos de decisão por consequência e os 

argumentos de validação, o MPF também apresentou os seguintes argumentos, na contestação da 

Suspensão de Liminar 2604: 

Argumento de validade procedimental absoluto: 

1) A falta de lei complementar definindo o relevante interesse público da União nas 

riquezas dos rios existentes em terras indígenas, conforme exigência do parágrafo 6º do artigo 

231 da Constituição Federal, inviabiliza qualquer estudo cujo objetivo seja o aproveitamento 

desses recursos hídricos; assim, por faltar referida lei, a condução do EIA/RIMA de Belo Monte 

não cumpre com todos os requisitos constitucionais necessários, sendo, portanto, inválida. Nas 

palavras do MPF (STF 2001: fls. 571-572): 

 

“Há, ainda, uma outra questão a ser considerada, impeditiva do EIA/RIMA. Trata-se 

da previsão do parágrafo 6º, do art. 231, o qual impede a exploração dos rios existentes 

em áreas indígenas, ressalvado o relevante interesse público da União, definido em lei 

complementar: (...) 

“A lei complementar exigida pela Constituição da República ainda não foi 

promulgada. Isso inviabiliza qualquer obra que tenha por objeto exploração de 

recursos hídricos em áreas indígenas” (STF 2001: fls. 571 – destaque no original). 

 

2) O EIA/RIMA de Belo Monte é inválido porque seu TR foi submetido à aprovação de 

órgão incompetente; ao invés da SECTAM/PA, o Ibama e o IPHAN devem participar do 

licenciamento ambiental (STF1: 563-565). Nas palavras do MPF: 

 

“O licenciamento ambiental do megaprojeto UHE BELO MONTE está a cargo da 

SECTAM (...) por livre e errônea escolha da ELETRONORTE. Trata-se de um erro 

gravíssimo. Somente o IBAMA pode licenciar a obra em estudo. 

(...) 

“(...) Os bens afetados pela construção da UHE BELO MONTE são da União. 

Portanto, o licenciamento ambiental somente poderá ser realizado pelo IBAMA, 

nunca pela SECTAM/PA. 

“(...) O licenciamento ambiental é procedimento complexo que se inicia com a 

aprovação do documento que estabelece o conteúdo do EIA/RIMA: o Termo de 

Referência. E este foi submetido à infausta aprovação da SECTAM, e não do 

IBAMA. 

“Ressalte-se que nem mesmo o IPHAN participou do Termo de Referência, em 

que pese ser a região rica em sítios arqueológicos. (...)” (STF1: fls. 563-565 – destaque 

no original). 

 

Argumento de validade procedimental híbrido: 

3) Dada sua natureza jurídica, o ajuste entre Eletronorte e Fadesp não poderia ter sido 

celebrado na modalidade convênio; além disso, a inidoneidade técnica da Fadesp impossibilita 

que a Eletronorte dispense licitação para contratar referida Fundação; descumpridos os requisitos 

legais, referido convênio deve ser considerado inválido (STF1: 565-567). Nas palavras do MPF: 
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“A primeira folha do ajuste [entre Fadesp e Eletronorte] vem com a seguinte indicação 

em sua parte superior: ‘Dispensa de licitação, com fulcro no inciso XIII do artigo 24 

da Lei n.º 8666/93’.  

“Tudo é inidôneo. O convênio, como instituto jurídico, não se presta a esse tipo de 

ajuste, tampouco a licitação poderia ser dispensada. O convênio é a via contratual 

utilizada pelas partes quando existe um objetivo em comum a ser alcançado. (...) 

(...) 

“O Convênio em tela jamais expressou mútua colaboração ou meio de fomentar a 

iniciativa privada. O único interesse reluzente nele é o da requerente, que pretende ver 

pronto o EIA-RIMA para iniciar a obra. 

(...) 

“Assim, conclui-se que a ELETRONORTE jamais poderia se utilizar dessa 

modalidade de ajuste para avençar com a FADESP a elaboração do EIA/RIMA 

(...) 

“Ainda que se queira argumentar com a possibilidade de celebração de ajuste entre as 

requeridas, incabível seria a dispensa de licitação. (...)  

“As duas vezes em que a FADESP foi contratada para realizar EIA’s de grandes obras, 

estas foram embargadas judicialmente por problemas nos estudos ambientais. Trata-

se das HIDROVIAS ARAGUAIA/TOCANTINS e TELES PIRES/TAPAJÓS. 

Assim, a FADESP não preenche os requisitos indicados na Lei” (STF 2001: fls. 656-

567 – destaque no original). 

 

Esse argumento se assemelha aos argumentos de validade material, afinal, nele está 

implicada a tese da inexistência do direito da Eletronorte contratar a Fadesp sem licitar, e do 

direito da Fadesp de ser contratada sem participar de certame licitatório. Entretanto, 

considerarmos procedimental a tese central do argumento. 

Os argumentos apresentados pelo MPF foram coletados e organizados por meio da 

seguinte tabela:
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ARGUMENTAÇÃO MPF – PET 2604 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental Validade material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

Argumento. 

 

 

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento de 

requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita para 

o debate judicial 

 Desrespeito a direito 

garantido para um 

sujeito jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece direitos 

de um sujeito 

jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1 

[EIA/RIMA] 

DESCUMPRE 

(autorização CN: art. 

231, § 3, CF) 

       X 

2 

[EIA/RIMA] 

DESCUMPRE (lei 

complementar: art. 

231, § 6, CF)  

       X 

3   

[TR] 

INCOMPETENTE 

(SECTAM/PA) 

      X 

4 HIBRÍDO 

[Convênio] 

DESCUMPRE 

(idoneidade técnica: 

art. 24, XIII, 8666/93; e 

outros) 

     

Dispensa de 

licitação/partes 

contratantes 

  

5    

PARTICIPAÇÃO 

POLÍTICA/POVOS 

INDÍGENAS (231 § 3, 

CF) 

   

UHE Belo monte: 

impacto s para 

populações indígenas 

 

6     

Negar pedido: 

UHE 

prescindível  

   X 

7     

Negar pedido: 

evitar danos ao 

erário 

   X 

8     

Negar pedido: 

evitar danos a 

cultura indígena 

   X 

Tabela 8 Argumentação MPF - PET 2604
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PGR1: 

 Conforme mencionado, além dos argumentos de decisão por consequência e os 

argumentos de validação, a PGR também apresentou, em seu primeiro parecer sobre a Suspensão 

de Segurança 2604, o seguinte argumento de validade procedimental absoluto: a condução do 

EIA/RIMA de Belo Monte é inválida porque, de acordo com o artigo 10, caput e parágrafo 4º, da 

Lei 6.938/81 e com os artigos 20, inciso III, e 225, parágrafo 4º, ambos da CF/88, competia ao 

Ibama (e não à SECTAM/PA) participar, desde o início, de sua elaboração (STF 2001: fls. 426-

427). Nas palavras da PGR: 

 

“Insurge-se, ainda, a requerente contra o entendimento da 6ª Turma do TRF da 1ª 

região, segundo o qual a elaboração do EIA/RIMA pediria a intervenção do (...) 

IBAMA. (...) Porém, conforme preceitua o caput e parágrafo 4º do art. 10 da Lei nº 

6939/81: 

(...) 

“(...) Parágrafo 4º. Compete ao IBAMA o licenciamento previsto no caput deste 

artigo, no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de 

âmbito nacional ou regional. 

“Ora, o curso represado é um bem da União, pois cota dois Estados (art. 20, inc. III, 

CF) e inclui-se entre os bens constantes do patrimônio nacional (art. 225, parágrafo 

4º, CF). E mais: o impacto ambiental resultante da implantação da UHE Belo Monte 

(...) é de elevada intensidade. Dessa forma, a intervenção do IBAMA, durante todo o 

processo de licenciamento, ou seja, desde o início da elaboração do EIA/RIMA, 

deveria ter sido constante, o que não aconteceu” (STF 2001: fls. 426-427 – destaque 

no original). 

 

Os argumentos apresentados pela PGR, em seu primeiro parecer, foram coletados e 

organizados por meio da seguinte tabela:



  191 
 

ARGUMENTAÇÃO PGR– PET 2604 (manifestação 1) 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

 Desrespeito 

a direito 

garantido 

para um 

sujeito 

jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1 

[EIA/RIMA 

DESCUMPRE 

(procedimento: art. 

231, § 3, CF) 

       X 

2  

[EIA/RIMA] 

INCOMPETENTE 

(SECTAM/PA) 

      X 

3     

Negar pedido: 

evita 

investimento 

temerário 

   X 

4     

Negar pedido: 

evita danos ao 

modo de vida 

indígena e ao 

meio ambiente 

   X 

Tabela 9 Argumentação PGR -- PET 2604 (manifestação 1) 
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PGR2: 

 Conforme mencionado, além dos argumentos de decisão por consequência e os 

argumentos de validação, a PGR também apresentou, em seu segundo parecer sobre a Suspensão 

de Segurança 2604, os seguintes argumentos: 

1) Argumento de validade procedimental híbrido: dada a idoneidade técnica da Fadesp, 

sua contratação pela Eletronorte cumpriu com exigências legais, sendo, portanto, válida (STF 

2001: fls. 633). Nas palavras da PGR: 

 

“(...) [Q]uanto a plausibilidade da alegação defendida na ação civil pública em 

referência, de ilegalidade na realização do convênio (...) celebrado entre a Eletronorte 

e a FADESP, tendo como objeto a elaboração do EIA/RIMA, restou afastada em face 

do acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas da União no julgamento de 

Representação ajuizada pela Procuradoria Regional da República no Estado do Pará 

em 23/01/02, que decidiu ter a FADESP idoneidade técnica à satisfação do objeto 

pactuado, e, de outro lado, determinou a transformação do convênio em contrato, sem 

necessidade de licitação” (STF 2001: fls. 633). 

 

 Esse argumento se assemelha com os argumentos de validade material, afinal, ele 

indiretamente reconhece o direito da Eletronorte de não realizar licitação para contratar entidades 

com idoneidade técnica, e o direito da Fadesp de ser contratada sem participar de certame 

licitatório, dada sua idoneidade técnica. Entretanto, considerarmos que sua tese central é 

procedimental. 

2) Argumento de validade procedimental absoluto: de acordo com artigo 10, caput e 

parágrafo 4º, da Lei 6.938/81 e do artigo 4º, caput e parágrafo 1º, da Resolução nº 237/97 do 

CONAMA, não é ilegal a ausência do Ibama na elaboração do TR do EIA/RIMA de Belo Monte 

– em outros termos, a SECTAM/PA tinha competência para as funções que desempenhou (STF1: 

fls. 631-633). Nas palavras da PGR: 

 

“(...) [P]arece-me não caracterizada a argumentada ilegalidade na realização do 

EIA/RIMA por ausência de intervenção do IBAMA, nos termos do exigido no artigo 

10 combinado com seu parágrafo 4º, da Lei 6.938/91 (...). 

“Vê-se que não prevê a citada norma a exigência de licenciamento do IBAMA para a 

elaboração de estudo de impacto ambiental (...). 

“Ao regulamentar aquele artigo, a Resolução nº 237/97, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), tampouco permite a interpretação dada pelo magistrado 

a quo (...) no sentido de que a intervenção do IBAMA seria obrigatória ainda na fase 

preliminar, de realização do estudo de impacto ambiental (...)” (STF 2001: fls. 631-

632). 

 

Os argumentos apresentados pela PGR, em seu segundo parecer, foram coletados e 

organizados por meio da seguinte tabela:
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ARGUMENTAÇÃO PGR – PET 2604 (manifestação 2) 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento de 

requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

 Desrespeito a 

direito 

garantido 

para um 

sujeito 

jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1 HIBRÍDO 

[EIA/RIMA] NÃO 

DESCUMPRE 

(autorização CN: art. 

231, § 3, CF); 

CUMPRE (225, IV, 

CF) 

     

Participação 

política/povos 

indígenas 

  

2 HIBRÍDO 

[Contrato] CUMPRE 

(idoneidade técnica: 

art. 24, XIII, 8666/93) 

    

Dispensa de 

licitação/partes 

conveniadas 

   

3  

[TR] 

COMPETENTE 

(SECTAM/PA) 

      X 

4     

Conceder 

pedido: 

contribuir para 

a solução da 

crise energética 

   X 

5     

Conceder 

pedido: não 

afeta povos 

indígenas 

   X 

Tabela 10 Argumentação PGR -PET 2604 (manifestação 2) 
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STF: 

Conforme mencionado, além dos argumentos de decisão por consequência e os 

argumentos de validação, o STF também apresentou, em seu segundo parecer sobre a Suspensão 

de Segurança 2604, os seguintes argumentos 

1) Argumento de validade procedimental absoluto: impossível a realização do 

EIA/RIMA de Belo Monte sem a existência de lei complementar declarando o relevante interesse 

público da União no aproveitamento dos recursos hídricos localizados em terra indígena, por 

tratar-se de requisito exigido pelo texto constitucional; a condução do EIA/RIMA, portanto, 

inválida (STF 2001: fls. 1147). Nas palavras do STF: 

 

“O parágrafo 6º do [artigo 231] é abrangente, ao prever ser nulo e extinto todo e 

qualquer ato que tenha 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 

nela existentes’. A exceção ocorre quando há relevante interesse da União, exigindo-

se a existência de lei complementar. (...) Entendo que os estudos em andamento hão 

de ser feitos a partir de concretude maior, repousando esta na premissa do concurso 

do relevante interesse público da União, conforme dispuser lei complementar, que, 

tudo indica, não compõe o cenário jurídico” (STF 2001: fls. 1147). 

 

 2) Argumento de validade procedimental híbrido: Fadesp e Eletronorte só poderiam ter 

estabelecido relação jurídica mediante contrato, e após a realização de licitação; por não cumprir 

com os requisitos legais, as partes não poderiam ter celebrado simples convênio, que deve ser 

considerado inválido (STF 2001: fls. 1147-1148):  

 

 

“O Juízo mostrou-se perplexo, no que celebrado simples convênio entre entidade 

federal que atua por delegação pública (Eletronorte) e entidade particular (Fadesp) 

para a feitura dos trabalhos. Vislumbrou mesmo a fuga à licitação (...)” (STF 2001: 

fls. 1147). 

 

Esse argumento se assemelha aos argumentos de validação pelo direito, afinal, nele está 

implicada afirmação de ausência de direito da Eletronorte de dispensar licitação na celebração de 

ajuste com a Fadesp, e de direito da Fadesp de ser contratada sem participar de certame licitatório. 

A ênfase do argumento, entretanto, é procedimental. 

Os argumentos apresentados pelo STF foram coletados e organizados por meio da 

seguinte tabela:



  195 
 

Tabela 11 Argumentação STF - PET 2604 

 

 

 

 

ARGUMENTAÇÃO STF – PET 2604 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento de 

requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

 Desrespeito a 

direito 

garantido para 

um sujeito 

jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1  

[EIA/RIMA] 

DESCUMPRE (lei 

complementar: art. 

231, § 6, CF) 

       X 

2 HIBRÍDO 

[EIA/RIMA] 

DESCUMPRE 

(autorização CN: art. 

231, § 3, CF) 

      
UHE pode alcançar 

terras indígenas 
 

3 HIBRÍDO 

[Convênio] 

DESCUMPRE 

(idoneidade técnica: 

art. 24, XIII, 8666/93; 

e outros) 

     

Dispensa de 

licitação/partes 

contratantes 

  

4     

Negar pedido: 

evitar danos para 

povos indígenas, 

ao meio ambiente 

e ao erário 

   X 
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ADI 3573 

 

 PGR: 

Conforme mencionado, além dos argumentos de decisão por consequência e os 

argumentos de validação, a PGR também apresentou, na petição inicial da ADI 3573, os seguintes 

argumentos de validade procedimental absolutos: 

1) Dada a falta de devolução do PDC 1785 para a Câmara dos Deputados após 

“substancial modificação” por emenda do Senado Federal, o processo legislativo que deu origem 

ao Decreto Legislativo 788 foi eivado de vício, e deve ser considerado inconstitucional. De acordo 

com a PGR: 

 

“(...) é preciso enfatizar que o Projeto de Decreto Legislativo nº 1785, de 2005, foi 

modificado substancialmente por emenda do Senado, sem que tenha sido devolvido à 

apreciação da Câmara dos Deputados, o que o contamina com mais um vício de 

forma” (PiADI: fls. 6).  

 

2) A falta de lei complementar definindo o relevante interesse público da União nas 

riquezas dos rios existentes em terras indígenas – conforme exigido pelo parágrafo 6º do artigo 

231 da Constituição Federal – inviabiliza qualquer estudo cujo objetivo seja o aproveitamento 

desses recursos hídricos. Para autorizar a implantação de Belo Monte, o Congresso Nacional 

precisaria, antes, cumprir com referido requisito, definido o relevante interesse público da União 

nas riquezas hídricas das terras indígenas, por intermédio de lei complementar. Segundo a PGR: 

 

“Atente-se também para o fato de que, conforme o parágrafo 6º do artigo 231 da 

Constituição ‘são nulos e extinto, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 

por objeto (...) a exploração das riquezas (...) dos rios (...) existentes [em terras 

indígenas], ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser 

lei complementar (...)’. A lei complementar exigida pela norma constitucional ainda 

não foi promulgada, o que inviabiliza qualquer obra ou estudo que tenha por objeto a 

exploração de recursos hídricos em áreas indígenas (...)” (PiADI: fls. 6). 

 

Os argumentos apresentados pela PGR foram coletados e organizados por meio da 

seguinte tabela:
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Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental Validade material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

 Desrespeito a direito 

garantido para um 

sujeito jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a 

ausência de 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta 

premissa 

consequencialista:  

Não 

1     

PARTICIPAÇÃO EM 

RESULTADO/POVOS 

INDÍGENAS (231, § 3, 

CF) 

    X 

2    

PARTICIPAÇÃO 

POLÍTICA/POVOS 

INDÍGENAS (231 § 3, 

CF) 

    X 

3 

[DL 788/05] 

DESCUMPRE (oitiva 

pelo e no CN: art. 231, 

§ 3, CF) 

       X 

4 

[DL 788/05] 

DESCUMPRE (falta 

de devolução p/CD: 

s/indicação do 

fundamento normativo) 

       X 

5 

[DL 788/05] 

DESCUMPRE (lei 

complementar: art. 231, 

§ 6, CF) 

       X 

6     

Conceder pedido 

(cautelar): evitar 

início dos estudos 

que dão ensejo à 

implantação 

definitiva de Belo 

Monte 

   X 

Tabela 12  Argumentação PGR - ADI 3573
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AS: Todos os argumentos apresentados pela Advocacia do Senado foram reproduzidos no capítulo 4.  A tabela por meio da qual tais argumentos foram 

coletados e organizados é a seguinte: 

 

ARGUMENTAÇÃO AS – ADI 3573 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação da 

via eleita para o 

debate judicial 

 Desrespeito 

a direito 

garantido 

para um 

sujeito 

jurídico 

Justifica a decisão 

pelos resultados 

dela decorrentes  

Implicitamente 

reconhece direitos 

de um sujeito 

jurídico 

Implicitamente 

afirma a 

ausência de 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta 

premissa 

consequencialista:  

Não 

1    

INADEQUAÇÃO: 

ADIN (DL ato 

concreto) 

     X 

2     

Negar pedido 

(cautelar): 

impossibilidade de 

início repentino da 

obra/ Belo Monte 

será construída em 

prol do 

desenvolvimento da 

região 

   X 

3 

[DL 788/05] NÃO 

DESCUMPRE 

(oitiva: art. 231, § 3, 

CF) 

    
Informação/povos 

indígenas 

Participação 

política/povos 

indígenas 

  

Tabela 13 Argumentação AS - ADI 357
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STF: Todos os argumentos apresentados pelo STF foram reproduzidos no capítulo 4.  A tabela por meio da qual tais argumentos foram coletados e 

organizados é a seguinte: 

 

ARGUMENTAÇÃO STF – ADI 3575 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação da via 

eleita para o debate 

judicial 

 Desrespeito a 

direito 

garantido para 

um sujeito 

jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1    

INADEQUAÇÃO: 

ADIN (DL ato 

concreto) 

     X 

2   

ADEQUAÇÃO: 

ADIN (DL densidade 

normativa) 

     X 

Tabela 14 Argumentação STF - ADI 3573 
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SL 125 

 

 AGU: 

Conforme mencionado, além dos argumentos de decisão por consequência e os 

argumentos de validação, a AGU também apresentou, na petição inicial da SL 125, os seguintes 

argumentos: 

Argumentos validade procedimental absolutos: 

1) O DL 788/05 é válido porque foi produzido por autoridade competente; além disso, o 

Poder Judiciário não tem competência para apreciar o mérito da autorização nele contida (STF 

2006: fls. 12). Nas palavras da AGU: 

 

“Contudo, não há qualquer vício a macular o mencionado decreto [DL788/05], 

aprovado pela maioria absoluta dos membros de ambas as casas do Congresso 

Nacional, no exercício de competência que lhe fora constitucionalmente atribuída (art. 

49, XVI). Não se pode olvidar que os deputados federais e os senadores são os 

representantes da vontade popular e dos interesses dos entes da Federação. Assim, não 

é dado ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao postulado da separação e 

harmonia entre os Poderes da República, apreciar o mérito da autorização concedida” 

(STF 2006: fls. 12). 

 

Esse argumento revela como a AGU entendia os limites dos Poderes da União, no caso 

Belo Monte: enquanto o Congresso Nacional teria ampla discricionariedade para a produção de 

Decreto Legislativo que autorizava a implantação do empreendimento, era restrita a capacidade 

de verificação desse ato pelo Judiciário.  

2) O DL 788/05 é válido porque inexiste vício em seu processo legislativo: a “emenda de 

redação” aprovada pelo Senado não exigia o retorno do Projeto de Decreto Legislativo à Câmara 

dos Deputados (STF 2006: fls. 14-15). Nas palavras da AGU: 

 

“(...) cumpre infirmar a alegação do Ministério Público Federal de que o processo 

legislativo que culminou na promulgação do Decreto Legislativo 788/2005 estaria 

maculado de vício insanável. Segundo o parquet, o Senado teria emendado o projeto 

sem enviá-lo novamente à Câmara dos Deputados. 

“Não procede essa assertiva, haja vista cuidar-se de emenda de redação, não sendo 

obrigatório, portanto, o retorno do projeto à Câmara. (...)” (STF 2006: fls. 14). 

 

Argumento de validade procedimental híbrido:  

3) Ao sustar a condução do EIA/RIMA de Belo Monte sem que qualquer norma 

constitucional tenha sido violada, o TRF1 extrapolou sua competência, “[imiscuindo-se] em seara 

própria do Poder Legislativo”, invadindo a discricionariedade do Administrador Público e, 

portanto, ofendendo a ordem pública (STF 2006: 18-20). Nas palavras da AGU:  
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“(...) a decisão objeto do presente pedido de suspensão viola expressa disposição 

constitucional encartada no art. 49, XVI, da Constituição, que atribui ao Congresso 

Nacional a competência para autorizar, ou não, o aproveitamento de recursos hídricos 

em terras indígenas. O órgão judicial prolator da decisão imiscuiu-se em seara própria 

do Poder Legislativo, usurpando-lhe competência, haja vista que o Decreto 

Legislativo foi devidamente votado em ambas as casas do Congresso Nacional e não 

contraria qualquer comando constitucional. 

“Além disso, violou-se a esfera de discricionariedade atribuída ao Administrador 

Público, que, conforme se sabe, é infensa à fiscalização judicial. Não pode o Poder 

Judiciário, a pretexto de decidir um litígio, impor a sua vontade à Administração, 

numa seara em que o juízo é estritamente político, de conveniência e oportunidade. 

Não se pode ditar ao Poder Executivo qual a política energética deve ser, ou não, 

adotada, se, ao executá-la, O não restam ofendidos quaisquer ditames constitucionais” 

(STF 2006: fls. 18-19 – destacamos). 

 

Aqui, mais uma vez, a AGU revelou como entendia os limites dos Poderes da União, no 

caso Belo Monte: ampla discricionariedade para Congresso Nacional desempenhar suas funções, 

restrita a capacidade de controle, para o Poder Judiciário.  

Além disso, esse argumento se assemelha aos argumentos de validade material, afinal, 

ao afirmar que a condução do EIA/RIMA de Belo Monte não violava qualquer norma 

constitucional, a AGU também afirmou, implicitamente, que os povos e comunidades indígenas 

locais não tinham direito de participar da elaboração do DL 788/05. 

Os argumentos apresentados pela AGU foram coletados e organizados por meio da 

seguinte tabela:
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ARGUMENTAÇÃO AGU – SL 125 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento de 

requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

 Desrespeito 

a direito 

garantido 

para um 

sujeito 

jurídico 

Justifica a decisão 

pelos resultados 

dela decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a 

ausência de 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta 

premissa 

consequencialista:  

Não 

1  

[DL 788/05] 

COMPETENTE 

(CN); [APRECIAR 

AUTORIZAÇÃO} 

INCOMPETENTE 

(PJ)  

      X 

2 

[DL 788/05] 

CUMPRE (não falta 

devolução p/CD: 

s/indicação do 

fundamento 

normativo) 

       X 

3 HIBRÍDO 

[DL 788/05] 

NÃO DESCUMPRE 

(autorização CN: art. 

231, § 3, CF); 

    

Participação 

política/povos 

indígenas (em 

outro momento) 

   

4 HIBRÍDO  

[SUSTAR 

EIA/RIMA] 

INCOMPETENTE 

(PJ) 

    

Participação 

política/povos 

indígenas (nesse 

momento) 

  

5     

Conceder pedido: 

evitar 

comprometimento 

da política 

energética 

   X 

Tabela 15 Argumentação AGU - SL 12 
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PGR: Todos os argumentos apresentados pela PGR foram reproduzidos no capítulo 4.  A tabela por meio da qual tais argumentos foram coletados e 

organizados é a seguinte: 

 

ARGUMENTAÇÃO PGR – SL 125 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação da via 

eleita para o debate 

judicial 

 Desrespeito 

a direito 

garantido 

para um 

sujeito 

jurídico 

Justifica a decisão 

pelos resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a 

ausência de 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta 

premissa 

consequencialista:  

Não 

1   
INADEQUAÇÃO: 

SL 
     X 

2     

Negar pedido: 

danos econômicos 

não demonstrados 

no pedido; danos 

políticos, sociais e 

ambientais 

desconsiderados 

pelo pedido.  

   X 

Tabela 16 Argumentação PGR - SL 125
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STF: Todos os argumentos apresentados pelo STF foram reproduzidos no capítulo 4.  A tabela por meio da qual tais argumentos foram coletados e 

organizados é a seguinte: 

ARGUMENTAÇÃO STF – SL 125 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

 Desrespeito 

a direito 

garantido 

para um 

sujeito 

jurídico 

Justifica a decisão 

pelos resultados 

dela decorrentes  

Implicitamente 

reconhece direitos de 

um sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a 

ausência de 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta 

premissa 

consequencialista:  

Não 

1  

[DL 788/05] 

COMPETENTE 

(CN) 

      X 

2 HIBRÍDO 

[DL 788/05] NÃO 

DESCUMPRE 

(oitiva: art. 231, § 

3, CF) 

    

Consulta política com 

órgão 

administrativo/povos 

indígenas 

Participação 

política no 

Congresso 

Nacional/povos 

indígenas 

  

3     

Conceder pedido: 

evitar o 

comprometimento da 

política energética, 

maiores impactos 

ambientais e maiores 

aportes financeiros  

   X 

4     

Conceder pedido: 

evitar consequências 

negativas no 

cronograma de 

planejamento do 

setor elétrico 

   X 

Tabela 17 Argumentação STF - SL 125 



  205 
 

RCL 14404: 

 AGU: Todos os argumentos apresentados pela AGU foram reproduzidos no capítulo 4.  A tabela por meio da qual tais argumentos foram coletados e 

organizados é a seguinte: 

 

ARGUMENTAÇÃO AGU – RCL 14404 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento de 

requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

(in)competente 

(In)adequação 

da via eleita 

para o debate 

judicial 

 Desrespeito a 

direito 

garantido para 

um sujeito 

jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1 

[ACÓRDÃO TRF1] 

DESCUMPRE 

(autoridade do STF: s/ 

indicação do 

fundamento normativo) 

       X 

2     
POLÍTICA 

ENERGÉTICA 
   X 

Tabela 18 Argumentação AGU - RCL 14404 
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PGR: Todos os argumentos apresentados pela PGR foram reproduzidos no capítulo 4.  A tabela por meio da qual tais argumentos foram coletados e 

organizados é a seguinte: 

ARGUMENTAÇÃO PGR – RCL 14404 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental Validade material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento 

de requisitos 

constitucionais ou 

legais 

Provém de 

autoridade 

competente 

(In)adequação da 

via eleita para o 

debate judicial 

 Desrespeito a direito 

garantido para um 

sujeito jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece 

direitos de um 

sujeito jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1   

INADEQUAÇÃO: 

RCL (liminar x 

mérito) 

     X 

2   

INADEQUAÇÃO: 

RCL (colegiado x 

monocrática) 

     X 

3   

INADEQUAÇÃO: 

RCL (substância 

diferente) 

     X 

4    

PARTICIPAÇÃO 

POLÍTICA/POVOS 

INDÍGENAS (C 169 OIT/ 

JURISPRUDENCIA 

CORTE 

INTERAMERICANA) 

    X 

5 HÍBRIDO    

PARTICIPAÇÃO 

POLÍTICA/POVOS 

INDÍGENAS (231, § 3, CF) 

   
Decreto afeta povos 

indígenas 
 

6     
Negar pedido: 

evitar condenação 

dos povos indígenas 

   X 

7     

Negar pedido: 

construir sociedade 

plural; fortalecer 

Brasil no SIDH  

   X 

Tabela 19 Argumentação PGR - RCL 14404 
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STF: Todos os argumentos apresentados pelo STF foram reproduzidos no capítulo 4.  A tabela por meio da qual tais argumentos foram coletados e 

organizados é a seguinte: 

  

 

 

 

Tabela 20 Argumentação STF - RCL 14404 

ARGUMENTAÇÃO STF – RCL 14404 

Abordagem: Tese central Outros elementos 

(Sub)categoria/categoria 

assemelhada: 
Validade procedimental 

Validade 

material 

Decisão por 

consequência 
Validade material 

Decisão por 

consequência  
Não 

Critério/elemento 

de semelhança  

 

 

Argumento 

(Des)cumprimento de 

requisitos 

constitucionais ou legais 

Provém de 

autoridade 

competente 

(In)adequação 

da via eleita para 

o debate judicial 

 Desrespeito a 

direito 

garantido para 

um sujeito 

jurídico 

Justifica a 

decisão pelos 

resultados dela 

decorrentes  

Implicitamente 

reconhece direitos 

de um sujeito 

jurídico 

Implicitamente 

afirma a ausência 

de direitos de um 

sujeito jurídico 

Apresenta premissa 

consequencialista:  
Não 

1 

[ACÓRDÃO TRF1] 

DESCUMPRE 

(autoridade do STF: s/ 

indicação do 

fundamento normativo) 

       X 
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ANEXO IV – Entrevista com Ana Valéria: Assembleia Nacional Constituinte, Direitos 

Indígenas, Movimentos Indígenas e Desenvolvimentismos no Brasil pós ditadura Militar. 

 

 A entrevista aqui transcrita é o registro de uma conversa ocorrida com Ana Valéria Araújo 

– uma das principais advogadas indigenistas do Brasil – ocorrida numa sexta-feira, 13 de fevereiro 

de 2015, no escritório do Fundo Brasil de Direitos Humanos, fundação que atualmente coordena. 

Nas próximas linhas, Ana Valéria nos conta um pouco de sua trajetória – desde o início de sua 

atuação judicial para a efetivação dos direitos constitucionais dos povos indígenas, no extinto 

Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), até a fundação do Instituto Socioambiental –, do trabalho 

das primeiras organizações de defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas e das 

tensões existentes durante a Assembleia Nacional Constituinte relacionadas à exploração de 

recursos naturais em terras indígenas, além de comentar as políticas econômicas e 

desenvolvimentistas dos últimos governos e as possíveis interpretações do artigo 231, parágrafo 

3º da Constituição Federal. 

 

Pergunta: Ana, você poderia contar um pouco da sua trajetória e sobre o surgimento e o trabalho 

das primeiras organizações de defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas?  

 

Ana Valéria -  Em 1988, ano em que foi promulgada a nova Constituição brasileira, eu morava 

em Washington D.C, onde trabalhava em um escritório especializado na defesa dos direitos dos 

índios, o Indian Law Resource Center.  Naquela ocasião, eu vim ao Brasil por coincidência na 

semana da votação do capítulo dos índios da Constituição. Eu assisti a votação do capítulo dos 

índios, mas não participei do processo anterior de toda a mobilização, de toda elaboração do 

capítulo do índio. A votação na plenária, quando foi aprovado o Capítulo dos Índios, foi linda 

porque tinha uma mobilização indígena imensa, com um forte apoio da sociedade civil. E todo 

mundo entrou no Congresso para assistir. As galerias do Congresso Nacional estavam repletas de 

índios e, quando o capítulo foi aprovado, todo mundo celebrou. Foi emocionante. Eu nunca tinha 

visto aquilo, estava começando minha militância no Brasil. Mas, enfim, depois daquilo eu voltei 

para os Estados Unidos para finalizar o meu mestrado em Direito Internacional e, no ano seguinte, 

eu vim trabalhar numa organização que havia sido criada na sequência da aprovação da 

Constituição, pelas pessoas que tinham trabalhado na mobilização e na frente de defesa dos 

direitos indígenas – que reuniu lideranças indígenas, antropólogos, alguns advogados, 

parlamentares, enfim, pessoas que brigaram pela inclusão do capítulo dos índios na Constituição: 

o artigo 231, o artigo 232 e tudo o que está ali.  
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Quando terminou a votação da Constituição, essas pessoas da frente [de defesa dos 

direitos indígenas] se reuniram para dar outro passo. O capítulo dos índios era uma coisa muito 

nova e elas tinham ciência de que, apesar de ser algo muito bom, muito inovador, se não se fizesse 

um follow-up de perto, dificilmente iria sair do papel; isso porque significaria mudar muita coisa. 

Então, uma parte dessas pessoas resolveu criar uma organização que teria como objetivo 

implementar o Capítulo Dos Índios da Constituição. E essa organização chamava-se Núcleo de 

Direitos Indígenas (NDI). Ela tinha sede em Brasília, seu secretário executivo era Márcio Santilli, 

ex-parlamentar que tinha participado da frente (como ex-parlamentar ele tinha franco acesso ao 

plenário e foi ele quem articulou a sociedade com os parlamentares; era uma pessoa que tinha 

aprendido muito sobre os índios; alguém vindo aqui do interior de São Paulo e vocacionado para 

a defesa das questões sociais; então, convidaram o Márcio para ele ser o secretário executivo do 

NDI e ele aceitou). Isso foi em fins de 1988. Daí, o Márcio começou a ajudar a botar no papel o 

esboço dessa organização. Porque se teve a ideia, mas ainda não se tinha nada de concreto. O que 

havia era uma Assembleia com as pessoas da frente [de defesa  dos direitos indígenas] que 

quiseram montar essa organização (a presidência era uma liderança indígena destacada na época, 

o Ailton Krenak; tinham algumas outras lideranças indígenas, como o Marcos Terena e o Jorge 

Terena, que também foram importantes nessa fase; e tinham alguns antropólogos de peso, como 

o Beto Ricardo – que hoje é do ISA –, o Gilberto Azanha, que é do CTI [Centro de Trabalho 

Indigenista], o João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional do Rio, a Manuela Carneiro da 

Cunha; a Assembleia do NDI reunia a nata dos antropólogos que trabalharam com índios na 

Constituinte; de advogados, tinha o Carlos Frederico Marés, que é Procurador do Paraná e 

professor da PUC/PR, e que se dedicou a fazer a tradução dos direitos indígenas para o mundo 

jurídico, para o nosso direito, o direito ocidental). Juntou-se essa gente toda e se montou a 

Assembleia do NDI, com o Marcio [Santilli] encarregado de fazer a instituição acontecer.  

Nessa história eu estava terminando o meu trabalho lá nos Estados Unidos, quando eu 

resolvi voltar para o Brasil, porque eu já tinha entendido que eu tinha que voltar para cá. Quando 

eu vim para a votação do Capítulo Dos Índios, eu conheci essas pessoas da frente [de defesa dos 

direitos indígenas] e então, quando eu resolvi voltar para o Brasil, entrei em contato com elas. Eu 

liguei para o Ailton [Krenak], que me convidou para trabalhar no que viria a ser o NDI. Eu era 

uma advogada que não conhecia nada de direito indígena no Brasil, porque eu nunca tinha 

trabalhado com isso aqui, mas tinha tido dois anos de experiência nos EUA, com direitos 

indígenas em fóruns internacionais, e eu estava a fim de fazer isso. Então, eu fui para o NDI, para 

trabalhar com a implementação do Capítulo Dos Índios. O Beto [Ricardo] foi fazer um tour nos 

EUA para falar sobre a criação do NDI e acabou passando por Washington, onde eu estava; a 

gente saiu para jantar, ele me deu mais detalhes sobre a organização, a gente fechou um acordo e 

eu vim contratada de lá, em Janeiro de 1989. Mas, era assim: não tinha sala para trabalhar; 

funcionava na casa do Márcio [Santilli] e na minha, em Brasília, num tempo em que não se falava 
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em escritório remoto. Enfim, a gente começou do zero e eu comecei a trabalhar e advogar para os 

índios no Brasil ali. 

E como essa organização [NDI] foi criada para implementar o Capítulo Dos Índios, a 

minha função era estudar aquele Capítulo e estudar, digamos assim, o espírito do legislador; 

entender o que o motivou, quais foram as discussões que estavam por detrás daquilo que foi 

estabelecido; então, mesmo não tendo participado do processo, eu tenho uma boa noção de como 

foram as disputas, de como foram as lutas, embora, óbvio, tenha muita gente que saiba muito 

melhor do que eu... mas eu passei a vivenciar de muito perto o que tinham sido as dificuldades, 

temas em que a gente sabia que iam ter os maiores desafios, senão de imediato, no futuro.  

No final, a gente viu que o grande desafio iria ser no judiciário e nas políticas públicas, e 

que de repente o perfil de advogados era do que mais o NDI precisava; e aí a gente acabou 

contratando o Sérgio Leitão, que era um advogado que já trabalhava com índios, no Ceará, e que 

tinha vindo para o Rio de Janeiro, para o Museu Nacional, para trabalhar com o antropólogo João 

Pacheco de Oliveira, porque a coisa estava “pegando fogo” no Ceará; ele estava sendo ameaçado. 

Ele veio trabalhar com os índios no Museu Nacional e o João Pacheco [de Oliveira], que era da 

Assembleia do NDI [e do Museu Nacional], trouxe uns casos que o Sérgio acompanhava para o 

NDI (o caso dos Tikuna, no Amazonas, por exemplo). Então, o Sérgio foi convidado pelo Márcio 

para trabalhar no NDI e aceitou. Um tempo depois, a gente acabou casando. Depois de um tempo, 

chegou a Juliana [Santilli], que também era advogada e que também acabou se casando com o 

Márcio. 

Com o NDI, a gente trabalhou durante seis anos e, depois desse período, começou a ver 

que o NDI era pouco para o que a gente precisava. A gente percebeu que precisava expandir o 

mandato do NDI. A gente começou a ganhar ações, mas, apesar de ganhar a ação, era preciso 

fazer um trabalho de follow-up com os índios. Aconteceu uma série de coisas, por exemplo: uma 

ação contra madeireiros na terra dos Xicrin, no Pará; nós tínhamos que tirar os madeireiros dali, 

a gente ganhava a ação, conseguia que o Estado retirasse os madeireiros, mas aí os madeireiros 

tinham uma dinâmica dentro da área dos Xicrin, que, na omissão do Estado, eram eles que 

forneciam alimentos, medicamentos para os índios, trocando por caminhões de mogno. Daí 

tínhamos um problema, porque quando tirávamos os madeireiros – que os índios queriam que 

tirássemos – faltava comida e remédio. Então, algum tempo depois, a gente recebia os Xicrin no 

nosso escritório, com eles dizendo: “olha, está tudo muito bem, mas, agora, como vocês ajudam 

a gente a ter os bens dos quais necessitamos?” Daí, a gente começou a perceber que só o trabalho 

de advocacia era pouco, que a gente precisava ser multidisciplinar, fazer projetos diferentes... e 

isso, em quase tudo o que a gente fazia... Daí veio a ideia da gente juntar, naquela época, o NDI 

com outra organização, o CEDI, que estava passando por um processo de divisão interna. Um 

pedaço do CEDI era o PIB (Povos Indígenas do Brasil), que era onde estava o Beto Ricardo.  O 

PIB fazia documentação sobre povos indígenas e sempre foi fonte das informações que a gente 
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usava para as nossas ações judiciais; eles tinham uma super documentação, melhor do que a do 

Estado, sobre índios. A gente teve a ideia de juntar com eles e criar uma outra organização; e aí 

expandir. Daí já tinha quilombola pedindo para a gente trabalhar para eles, porque tinha tão pouco 

advogado fazendo o que a gente fazia, que começamos a ser chamados para trabalhar com 

quilombolas, seringueiros; tudo o que era uma questão um pouco diferenciada, de direito coletivo, 

que a Constituição nova trouxe, a gente acabou assumindo um pouco.  Então, a gente acabou 

criando o ISA [Instituto Socioambiental]. O NDI se juntou com o PIB do CEDI para criar o ISA 

e nós viramos todos sócios fundadores do ISA; e o ISA é essa coisa grande que está aí até hoje... 

Então, o trabalho do NDI era um trabalho de resgatar essa memória da Constituinte e ir 

atrás de implementar cada um desses artigos, seja entrando com ações judiciais para garantir que 

direitos fossem postos em prática, seja dialogando com o executivo para que algumas políticas 

públicas fossem implementadas, ou dialogando com o legislativo para tentar aprovar legislação 

que pudesse regulamentar a Constituição; porque vários artigos não eram auto aplicáveis e alguns 

deles não estão regulamentados até hoje. Mas, nós fizemos diversos projetos de leis, junto com 

parlamentares, e inclusive um projeto de lei de novo estatuto dos povos indígenas, para substituir 

o Estatuto do Índio, que está no Congresso parado até hoje. No NDI, nós fizemos de tudo um 

pouco. E, para tanto, a gente fez uma série de discussões sobre o que representava cada um 

daqueles artigos da Constituição. 

 

Pergunta: Ana, você poderia contar um pouco das tensões dentro da Assembleia Constituinte 

para a aprovação dos direitos constitucionais dos povos indígenas? Especialmente, quanto aos 

direitos relacionados com a exploração de recursos naturais em terras indígenas. Inicialmente, o 

movimento indígena queria que os índios tivessem direito de autorizar a exploração de recursos 

naturais em suas terras, mas, no final, a Constituição fala em autorização pelo Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades indígenas... 

 

Ana Valéria: - Dentro das forças que apoiavam os índios havia visões distintas. Havia aqueles 

que achavam que não deveria haver qualquer exploração de recursos naturais em terras indígenas, 

e havia aqueles que achavam, por exemplo, que os próprios índios deveriam poder explorar suas 

terras. Mas, se os índios pudessem, então outros poderiam também, porque a exploração não 

poderia ser um privilégio só dos índios. Mas, se outros podem também, então é preciso regras, 

regulação, é preciso que os índios autorizem a exploração. Essas eram as posições defendidas 

pelo lado de cá, isto é, por quem estava defendendo os interesses indígenas.  

Do outro lado, a briga pela exploração de recursos naturais juntou o lobby de hidrelétricas 

com o lobby da mineração, por um tempo, o que fez a coisa ficar muito pesada. A estratégia da 

frente [de defesa dos direitos indígenas] foi separar esse lobby, dividi-lo em dois, em duas coisas 

diferentes. Então, há um parágrafo que fala especificamente de hidrelétrica [artigo 231, parágrafo 
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6º da Constituição Federal] e o outro que fala mais genericamente de recursos naturais, de 

mineração e aproveitamento de recursos hídricos [artigo 231, parágrafo 3º, da Constituição 

Federal]. Como o lobby do outro lado era tão pesado, a estratégia foi tratar separado. E conseguiu-

se fazer a exigência de uma legislação complementar só para recursos hídricos [parágrafo 6º], 

porque essa legislação era palatável neste tema, mas sem precedente para a mineração. Então, se 

separavam as coisas para se conseguir garantir alguns direitos. Conseguir algo era melhor do que 

não conseguir nada. O movimento indígena queria muito mais, mas como não deu tudo, foi 

separando os assuntos para consolidar conquistas, ainda que parciais. 

Com relação à aprovação indígena [para a exploração de recursos hídricos em suas terras], 

é óbvio que o outro lado não queria. A primeira tendência deles era não dar a menor atenção para 

os indígenas. “Aprovação indígena?! Onde já se ouviu falar desse negócio?!”. Sempre houve 

quem achasse que a aprovação indígena deveria ser via Funai. Mas, o grande mérito desta 

Constituição foi dar voz para os índios enquanto comunidades, coletividades. E o artigo 232 

introduz isso, quando fala de personalidade. Depois veio toda uma discussão sobre personalidade 

jurídica, mas que tinha esse espírito, de que as comunidades passam a ter voz independentemente 

da tutela que sempre recaiu sobre os índios, o que fazia com que a Funai pudesse dizer os que os 

índios querem, um absurdo em pleno século XXI. Tanto é que durante muito tempo a questão era 

se a Constituição tinha revogado a tutela ou não. Teve quem, durante vários anos, chegou a 

escrever que a tutela tinha sido revogada pela Constituição. Nós, do NDI, nunca dissemos isso 

ipsis literis, porque a gente tinha uma análise de que a revogação da tutela foi tácita, em função 

de outros poderes que a Constituição reconheceu. A gente lutava pela lei que iria substituir o 

Estatuto do Índio, para que essa lei contivesse uma revogação expressa. Porque quando se diz que 

a Constituição revogou expressamente a tutela, mas ela não revogou expressamente – porque não 

está escrito que o índio não é mais tutelado – cria-se uma série de problemas. A gente foi 

aprendendo muito rapidamente que tinha que ser muito cuidadoso. Então, a gente se cercava de 

processualistas, de civilistas, para conseguir fazer as interpretações do direito em benefício dos 

índios. Não eram só os militantes que estavam ali. Não se tratava disso. A gente estava 

trabalhando como advogado. E, como advogado, não se poderia escrever uma coisa que não 

tivesse uma sólida argumentação, tendo ainda que ser inovadora e ao mesmo tempo com boas 

chances de ser vitoriosa em meio a um judiciário de perfil conservador. Mas a verdade é que a 

questão da tutela até hoje é mal resolvida. Quantas vezes, naquele período, uma liderança indígena 

foi convidada para falar fora do Brasil, até na ONU, e tivemos que ir com ela na Funai para 

convencer o funcionário a liberar o passaporte, porque a Polícia Federal não dava o passaporte 

porque era índio e era tutelado... quer dizer, na prática, você pode dizer o que quiser, mas, 

enquanto não se tirar o artigo da lei, não funciona. 

O lobby da mineração também era todo a favor de deixar a coisa na mão da tutela – “as  

mineradoras falam com o governo, como sempre foi feito, falam com a Funai, como sempre foi 
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feito”. No passado, houve presidentes da Funai que assinavam contratos com madeireiros; 

presidente da Funai vendendo madeira de terra indígena, mesmo sendo proibido. E, foi por causa 

desses exemplos que se conseguiu convencer o Congresso a abrir um pouco de espaço para dar 

alguma voz para os índios se manifestarem quanto aos interesses de exploração que recaem sobre 

suas terras, para reconhecer que não é só o Estado que fala. Havia dossiês mostrando quanto o 

Estado ou a tutela estatal tinha sido maléfica para os índios até ali e que aquele modelo não podia 

continuar, que era importante dar espaço para que a própria comunidade pudesse se pronunciar e 

não simplesmente alguém ir a um gabinete em Brasília e perguntar se pode ou não pode minerar 

em terra indígena. Foi por aí, por essa mobilização que tinha como base documentação e dossiês, 

por todos os erros do Estado no passado, que se conseguiu abrir espaço no Congresso. Havia  uma 

ala dos Constituintes que tinha uma cabeça aberta, como era o caso do Senador Severo Gomes. 

Então, se conseguiu buscar essas pessoas e fazer compreender que o caminho de deixar tudo na 

mão da Funai não era o mais apropriado. E, foi aí que se abriu espaço para se pensar na autorização 

dos índios. 

Sobre a questão da autorização versus oitiva... Como sai da autorização indígena, para a 

oitiva indígena...  Você me pergunta o que é que fez sair de autorização para oitiva. Em parte, o 

medo de se deixar na mão dos índios decisões sobre minérios que seriam fundamentais para o 

desenvolvimento do país. E, que isso acontecesse com os índios sendo “manipulados e 

controlados pelos interesses internacionais”. Durante o período da Constituinte apareceu todo tipo 

de denúncia forjada, de dossiês falsos, acusando a Igreja Católica e as ONGs de estarem 

envolvidas em articulações para prejudicar o Brasil, apoiando a reivindicação dos índios de 

restringir a exploração dos seus territórios. Na prática, o que se fazia era criar um clima de total 

desconfiança para colocar os índios e seus apoiadores como inimigos do interesse nacional e 

justificar a diminuição dos seus direitos, facilitando assim a exploração das suas terras. Nada de 

novo, pois este expediente sempre foi e continua a ser utilizado com sucesso e eficácia garantida. 

Em meio a esse clima e à acusações de traição nacional, foi ficando impossível sustentar 

politicamente que caberia aos índios o poder de autorizar a exploração dos minérios existentes no 

subsolo de suas terras. Ao final, o que se aprovou – e isso foi uma vitória – é que essa autorização 

só seria concedida após eles serem ouvidos para dar a sua opinião e o seu consentimento (o que 

gera efeitos jurídicos similares aos da autorização). 

É importante resgatar que o clima de denúncias se dava em meio a toda uma discussão 

que, ao mesmo tempo, no nível internacional, estava começando. Começava a se discutir a 

Declaração Internacional dos Direitos dos Povos Indígenas. Mas, naquele tempo, ainda nem se 

chamava assim – era a declaração internacional dos direitos das populações indígenas. Ainda 

estava no nível do grupo de trabalho de populações indígenas da ONU, em Genebra. Eu participei 

daquelas primeiras discussões quando trabalhava no Indian Law Resource Center, ao mesmo 

tempo em que se estava discutindo a Constituição aqui no Brasil. E qual era a grande questão da 
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Declaração naquele momento? Era o direito de autodeterminação. Este foi sempre o carro chefe 

da Declaração e foi também desde o início um medo de muitos governos. A discussão sobre se 

eram povos indígenas, se são povos e têm direitos de povos... e se todo povo tem direito de 

autodeterminação, foi o centro da Declaração. E isso repercutiu de imediato aqui, enquanto a 

Constituição estava sendo votada. 

Setores militares se aproveitaram dessa discussão para dizer: “olha, estão discutindo lá 

fora a autodeterminação, esses caras querem ser povos indígenas; se virar povo, a gente está 

reconhecendo um monte de poderes para eles; daqui a pouco eles querem se autodeterminar e nós 

vamos perder a jurisdição sobre todo o território...”. Agregou-se então o argumento de que iria se 

perder a jurisdição sobre todo o território indígena. E se construiu um crescente clima de terror 

contra o direito à autodeterminação, que levaria a uma suposta internacionalização da Amazônia 

atribuída a ONGs e interesses internacionais que estariam por trás dos “pobres” índios, sempre 

apresentados como frágeis, inocentes, incapazes de saber o que queriam. E para evitar a 

interferência externa, tais setores afirmavam que os índios precisariam do Estado e da Funai.  Esse 

ambiente é que levou ao enfraquecimento do Capítulo dos Índios, que podia ter sido muito mais 

forte. A Colômbia, por exemplo, algum tempo depois, aprovou uma constituição que falava de 

um estado pluriétnico. Aqui temos um país tão ou mais pluriétnico do que lá e é claro que se 

pensou nisso também. Mas não dava nem para falar, porque poderia ter inviabilizado o Capítulo 

como um todo. O capítulo dos índios poderia ter sido mais, mas não havia espaço para tanto. É 

óbvio que, quando foi aprovado o Capítulo dos Índios na Constituição, todo mundo que trabalhou 

na frente [de defesa dos direitos indígenas] celebrou a vitória, aplaudiu o texto e reconheceu que 

“temos uma legislação super avançada”. Nós, advogados do NDI (e depois do ISA), sempre 

interpretamos o Capítulo Dos Índios... a gente escreveu muitos textos dizendo que temos uma 

Constituição que é talvez a melhor de todas, porque mesmo não reconhecendo o estado 

pluriétnico, ou não reconhecendo expressamente que no Brasil há povos indígenas, na verdade, 

ela reconhece aos índios direitos de povos. E embora expressamente não revogue a tutela, na 

prática, revoga. E, eu continuo achando que temos um texto forte. Poderia ter sido melhor, mas, 

considerando o momento e o tamanho do interesse contrário, acho que foi muito bom!  Tanto é 

que, nos anos que se sucederam, se conseguiu avançar muitíssimo no reconhecimento de terras, 

em especial. O mapa de terras indígenas no Brasil (o ISA tem isso) em 1988 versus o de hoje, é 

outro mapa... Muita terra foi reconhecida e demarcada para os índios em todo o país.  

 

Pergunta: - Ana, considerando os direitos dos povos e comunidades indígenas, você poderia 

comentar a política econômica e a política de desenvolvimento dos últimos governos? 

 

Ana Valéria: - Nós passamos 20 anos com o Brasil economicamente fraco, sem dinheiro para 

movimentar as engrenagens que fazem a destruição da natureza. E isso, quem diz muito, é o 
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advogado Sérgio Leitão. Foi nesse período que se conseguiu um avanço na demarcação das terras 

indígenas, na criação das unidades de conservação. O problema é que, com o país retomando o 

seu fôlego econômico, o que aconteceu principalmente nos mandatos do presidente Lula, que 

restaurou a ideologia de um governo desenvolvimentista, tudo o que foi feito até agora para 

proteger o meio ambiente é visto como obstáculo. Continuar a demarcar terra indígena e unidade 

de conservação num país cujo governo tem como prioridade desenvolver o país a qualquer preço 

e a qualquer custo, fica praticamente impossível.  

O grande desafio do reconhecimento de direitos humanos, e em especial esses direitos 

humanos que estão ligados a demandas territoriais – direitos dos índios, dos quilombolas, das 

populações ribeirinhas –, num momento em que temos um governo para quem se desenvolver é 

a prioridade central, e esse modelo de desenvolvimento não é negociável, é saber como vamos 

fazer para esse governo respeitar as próprias leis que ele criou. Porque o governo do PT é um 

governo que em princípio apoia direitos humanos! Então, vamos lá: Convenção 169 e consulta 

prévia... Como é que se faz isso?! Se for ver, a Convenção 169 fala de se respeitar a opinião. Ela 

não fala apenas de anuência num sentido informal, mas de dialogar e respeitar a opinião da 

comunidade. Então, isso supõe um governo capaz de dar tempo para que o planejamento dos 

projetos incorpore as discussões que precisam ser feitas com quem será afetado pelas obras do 

governo. O que acontece com um governo desenvolvimentista como o nosso? O governo planeja, 

decide, e aí ele toma as exigências de anuência, de oitiva, como um mero rito que não serve para 

qualificar a sua decisão, que já está tomada. Ou seja, é só para cumprir uma praxe. O resultado já 

está dado previamente e não comporta mais discussões. Isso é completamente diferente da outra 

coisa que está na legislação que o próprio governo aprovou. Esta é uma legislação que pressupõe 

um outro tipo de pensamento, que importa em trazer as populações afetadas para a discussão do 

projeto, de forma realmente participativa. Tem que dar espaço para a sociedade de uma forma 

geral e para as comunidades que serão afetadas pelas obras, pelos projetos de desenvolvimento, 

para elas participarem do planejamento. Agora, da maneira como nós fazemos, nós não temos 

tempo para isso. O governo chega decidido. Quem está no caminho, se não quiser, não terá 

alternativa. A única coisa que o governo admite discutir é medida mitigadora. E medida 

mitigadora parte do pressuposto de que a decisão está tomada, doa a quem doer. O máximo que 

se pode fazer é dar um “troquinho”, ou algo parecido, a título de compensação. E isso, para mim, 

é completamente contrário ao espírito da Constituição. O espírito da Constituição não é esse. 

 

Pergunta: Ana, você considera que o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal coloca 

essa questão, da necessidade de, antes de se decidir por uma obra, escutar as comunidades 

indígenas? 
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Ana Valéria – Sim. Coloca a questão do “vamos sentar juntos para discutir se a gente faz ou não 

a obra...”. Mas, tem uma exceção: o parágrafo 6º [do artigo 231], fala do relevante interesse 

público nacional, que precisa ser regulamentado por lei complementar – mas que ainda não foi. 

A mineração não está nesse parágrafo. E, como a mineração está fora, você pressupõe que a 

mineração não é exceção, a não ser que a mineração fosse colocada dentro da lei complementar. 

Na mineração, se o Congresso conversar com a comunidade e chegar à conclusão de que não é 

bom fazer, não se faz. Esse era o espírito da Constituição. É para isso que está escrito que, para a 

autorização, o Congresso tem que ouvir a comunidade. E, tem que ouvir previamente...  e 

previamente não só à obra, mas à própria decisão sobre a obra. A gente confunde o prévio à 

decisão, com o prévio à obra... como se fosse para ouvir as comunidades depois de tomada a 

decisão, antes de fazer a obra. Mas, se fosse assim, para que serviria, então?!  Não é disso que se 

trata. É oitiva prévia à decisão, para que o governo possa tomar a decisão ouvindo todos os 

impactados, e daí tomar a decisão dando suas justificativas. Não depois de tomar a decisão... daí, 

ele vai e conversa. Isso é totalmente fora do espírito da Constituição. É um governo que não sabe 

governar de uma forma participativa. E, nós ainda temos um imenso caminho para aprender a 

fazer isso. Um governo que se diz democrático, mas que nisso aí peca... E a verdade é que esse 

modelo desenvolvimentista que o governo implementa bate de frente, ou a pressa que ele exige, 

bate de frente com um modelo participativo de autorização prévia, que vai ao encontro da 

constituição, da convenção 169, que pede simplesmente que os governos sejam realmente  

democráticos, que cumpram o que apregoam: que governam não “para” e sim “com” o povo.. 

 

Pergunta: - Ana, você acha que a coisa seria diferente, se tivéssemos um modelo de 

desenvolvimento sustentável? 

 

Ana Valéria: –  Para mim um modelo de desenvolvimento sustentável teria que ser um modelo 

que incorpore mecanismos de participação daqueles que serão afetados e que incorpore não 

apenas a participação, mas também a real vontade; que se preocupe efetivamente com o impacto, 

com a vontade, e que busque mecanismos de evitar o impacto e não apenas de minimizar o 

impacto, criando outras alternativas, buscando outros planos. Enfim, planos alternativos, 

inclusive deixando de lado aquele plano e indo para outro lugar, desistindo da hidrelétrica que vai 

prejudicar e trazer danos. Ou é isso, ou não é sustentável. Agora, nós estamos muito longe ainda 

com este nosso atual governo. Nesse sentido, para ser bem sincera, a grande crítica que eu faço 

ao governo da Dilma é que ela quase se assemelha ao que eram os militares. Na época da ditadura, 

o caminho era o mesmo: os militares decidiam e faziam sem perguntar.  A diferença é que a Dilma 

decide e faz, fazendo de conta que pergunta. Mas, é quase a mesma coisa, o que é inadmissível 

num país democrático, com um governo e um partido democrático, que tem todo um histórico 

com a democracia, que lutou para aprovação de leis que exigiam aprovação popular e que sempre 
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se pautou por essa bandeira de participação popular. Mas na hora de implementar, não consegue 

agir de forma realmente inovadora e diferenciada....  

Este é um desafio que a gente tem, o povo brasileiro de modo geral. Não acho que seja só 

o PT. Não acho que outro governo seria diferente. O do Fernando Henrique também não foi 

diferente. São os intransitivos da transição da ditadura para a democracia de que tanto fala o 

antropólogo Alfredo Wagnner. Acho que nós não experimentamos direito esse modelo 

participativo num momento em que o país está melhor economicamente. Porque, apesar da gente 

estar numa crise, estamos muito melhor economicamente do que estivemos para trás. E, como a 

gente está melhor, a gente tem mais dinheiro para investir em obras, em infraestrutura... E, isso, 

portanto, faz com que haja pressão sobre os governantes para que eles façam essas coisas. Então, 

o desafio para o governante é governar de uma forma participativa, num modelo de 

desenvolvimento, ou seja, o desafio de desbravar o tal do desenvolvimento sustentável e que, por 

mim, passa por isso, por fazer planos... mas, antes de tomar decisão, se dispor a discutir esses 

planos com as pessoas que vão ser afetadas e levar seriamente em consideração a opinião dessas 

pessoas. 


