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Petição N.º 2604-7/170

Requerente: União 
Requerido: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Relator: Exmo. Sr. Ministro-Presidente 

PETIÇÃO.  SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA.  CAUSA  QUE  ENVOLVE 
CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL. ART. 231, § 3º  , CF.  EXIGÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. ART. 10, CAPUT E § 4º DA 
LEI  N.O 6.938/81.  NECESSIDADE  DE  INTERVENÇÃO  DO  IBAMA  NO 
PROCESSO DE LICENCIAMENTO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente,

Trata-se  de  pedido  de  suspensão  de  segurança,  formulado  pela  União, 

representada por seu Procurador-Geral, visando cassar liminar concedida pelo Juiz Federal da 4 ª 

Vara  da  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Pará,  nos  autos  da  ação  civil  pública  n.° 

2001.39.00.005867-6, ajuizada pelo Ministério Público Federal, contra as Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil  S/A (Eletronorte) e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 

(Fadesp).

  A liminar   sustou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental  (EIA) e  do 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que vinham sendo executados pela Fadesp, entidade 

vinculada à Universidade Federal do Pará, contratada pela Eletronorte, visando a implantação da 
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Usina Hidrelétrica  Belo Monte, na região denominada Volta Grande do Xingu, no Estado do 

Pará. Sustou, ainda, o repasse de novas  parcelas, a título de remuneração, à Fadesp.

 Inconformada  com  a  liminar  concedida,  a  Eletronorte  interpôs  agravo  de 

instrumento  perante  o  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª Região,  objetivando  a  reforma  da 

decisão. Tal recurso foi denegado pela 6ª Turma do referido órgão. Diante disto, a União ajuizou 

o presente pedido perante o Superior Tribunal de Justiça.  Em despacho de fls. 206, o Ministro 

Presidente  Paulo  Costa  Leite,  verificando  tratar-se  de  causa  que  exibe  contencioso 

constitucional, determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema.

Em  despacho  de  fls.  286,  o  Ministro  Marco  Aurélio,  Presidente  da  Corte 

Suprema,  determinou  fosse  dado  conhecimento  da  medida  ao  autor  da  ação  civil  pública. 

Manifestação do Ministério Público Federal, através do Procurador da República  Felício Pontes 

Jr., a fls. 296/309.

É o relatório. Passo a opinar.

 

  Visa o requerente suspender a liminar que determinou a paralisação dos trabalhos 

de elaboração de EIA/RIMA, para implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, na região 

denominada Volta Grande do Xingú, no Estado do Pará. 

Faz-se necessário, primeiramente,  a análise do interesse jurídico da União.  O 

caput do art. 5º da Lei n.° 9469/97 preceitua que “a União poderá intervir nas causas em que  

figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista  

e empresas públicas federais”. E mais: dado o contexto da atual crise energética, uma lide que 

gira em torno da implantação de usina hidrelétrica de grande porte veste-se de inegável interesse 

para  a  União,  pois  esta  busca  soluções  emergenciais  na  finalidade  de  evitar  o  colapso  no 

abastecimento de energia elétrica. 
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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 – Lei n.º 1.533/51, art.7º, II – 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.

Nesse sentido, correto o despacho que determinou a remessa dos autos a essa 

Corte Suprema, em face de tratar-se causa que envolve contencioso constitucional. Realmente, 

tanto a liminar guerreada quanto o acórdão que a manteve intocada  estão fundadas na exigência 

do art. 231, § 3º, da Lei Maior: 

"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". 

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. 
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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 trará 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. 

Por tudo isso, a efetivação da obra pede o procedimento do § 3º do art. 231, da 

Lei Maior. Dessa forma, faz-se temerário o investimento de recursos públicos em estudos para a 

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, pois a 

liminar  guerreada   assegura  não  só  a  obediência  ao  texto  constitucional,  mas  também  a 

integridade do patrimônio  ambiental  nacional  e da comunidade que habita  a Terra Indígena 

Paquiçamba. Perigo existiria caso a liminar não tivesse sido concedida. 

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 Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais  Renováveis - IBAMA. Afirma que a atuação dessa 

instituição  deve  limitar-se  a  um  trabalho  de  monitoramento,  paralelo  ao  licenciamento 

alavancado pelo órgão ambiental estadual. A intervenção surgiria apenas em caráter supletivo. 

Porém, conforme preceitua o caput e § 4º do art. 10 da Lei n.° 6.938/81:

"Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos  e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados  efetiva  e  potencialmente  poluidores,  bem  como  os 
capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do 
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Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais 
Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis.
(...)  § 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."

Acrescente-se a isso a lição de Paulo Affonso Leme Machado:

"A modificação feita pela Lei 7.804/89 respeitou a autonomia dos 
entes federados, mantida essa autonomia pela Lei 6.938/81 ao criar 
o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. (...) Os Estados 
não  estão  obrigados  a  abdicar  de  suas  competências  ambientais 
frente  aos  órgãos  ambientais  da  União,  podendo,  contudo, 
voluntariamente aderir a um sistema de cooperação administrativa.
(...) Entretanto,  a legislação federal  - no que concerne às normas 
gerais  -  é  obrigatória  para  os  Estados  no  procedimento  da 
autorização. Desconhecer ou não aplicar integralmente ou somente 
aplicar de forma parcial a legislação federal implica para os Estados 
o dever deles mesmos anularem a autorização concedida ou de pedir 
a tutela do Poder Judiciário para decretar a anulação. Não se trata 
de  revogação  da  autorização,  pois  a  mesma já  nasceu  viciada." 
(Direito  ambiental  brasileiro,  9ª ed.  São  Paulo:  Malheiros  Editores, 
2001. pp. 253-254). 

Ora, o curso represado é um bem da União, pois corta dois Estados (art. 20, inc.  

III, CF), e inclui-se entre os bens constantes do patrimônio nacional (art. 225, § 4 º, CF). E mais: 

o impacto ambiental resultante da implantação da UHE Belo Monte, conforme demonstrado nos 

autos do processo principal, é de elevada intensidade. Dessa forma, a intervenção do IBAMA, 

durante todo o processo de licenciamento, ou seja, desde o início da elaboração doEIA/RIMA, 

deveria ter sido constante, o que não aconteceu. Assim, a desobediência ao citado dispositivo 

legal demonstra, igualmente,  a inexistência do fumus boni juris. 
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Portanto,  exercido  um  mínimo  de  apreciação  sobre  o  fumus  boni  juris e  o 

periculum in mora, conclui-se que não estão presentes os requisitos necessários para a drástica 

medida de contracautela.

  Face o exposto e diante das razões expostas, opino pelo indeferimento do pedido.

Brasília, 26 de março de 2002

SANDRA CUREAU
Subprocuradora-Geral da República

Aprovo:

GERALDO BRINDEIRO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
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