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Resumo: A monografia analisa os impactos do Poder Judiciário sobre os 

atores de Belo Monte. Considerada a principal obra do Programa de 

Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC), a construção da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte envolve uma grande polêmica acerca da 

proteção a direitos indígenas no Brasil, e é considerado um caso de intensa 

mobilização social. A partir de uma reconstrução de narrativas dos atores 

envolvidos, a pesquisa descobriu que a fim de levar suas demandas ao 

Poder Judiciário, eles se articularam em rede, formando uma grande 

mobilização do direito, composta não apenas por entidades da sociedade 

civil, mas também por órgãos de litígio do Estado. No entanto, os Tribunais 

Brasileiros apresentaram uma barreira jurídica à potencialização de direitos 

indígenas.  Já na esfera internacional, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos se posicionou favoravelmente à demanda, no entanto, 

surgiu uma segunda barreira contrária à implementação da decisão: a 

barreira política. Como principal resultado, a pesquisa aponta que apesar 

dos entraves apresentados aos atores, a atuação judicial permanece central 

em suas agendas, e o Poder Judiciário se torna um espaço cada vez mais 

importante a ser disputado.  
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1. Introdução 

1.2 Direitos Indígenas e a Disputa pelo Judiciário 

 

A Constituição Federal de 1988, fruto do processo de 

redemocratização brasileira, é o marco da consagração de direitos 

econômicos, sociais e culturais no país. Todo seu texto é permeado por 

noções de igualdade social e racial e proteção a direitos fundamentais. 

Houve no entanto uma opção da Assembleia Constituinte por reservar um 

capítulo exclusivo a proteção dos direitos indígenas, em seus artigos 231 e 

232. 

 Apesar da proteção constitucional destes direitos, os povos indígenas 

permanecem vítimas de constantes conflitos e violências. Estes estão em 

grande parte atrelados a disputas fundiárias, diante do grande potencial de 

exploração econômica das terras indígenas. De acordo com o “Relatório de 

Violência Contra os Povos Indígenas – Dados 2012”,1 elaborado pelo 

Conselho Indigenista Missionário2, a violência contra o patrimônio dos 

indígenas envolve a omissão e morosidade do Governo na regularização de 

terras, conflitos relativos a direitos territoriais e invasões possessórias, 

exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio.  

 

Apenas em relação ao ano de 2011 houve um aumento de 26% neste 

tipo de disputa. Já em relação a “violência contra pessoa”, que engloba 

assassinatos, ameaças de morte, homicídios culposos, tentativas de 

assassinato, racismo, lesões corporais e violência sexual, houve um 

aumento de 237% em relação ao ano anterior. A partir destes dados, se 

torna claro o grave contexto de violência contra os povos indígenas no país.  

                                       
1 O Relatório de Violência Contra os Povos Indígenas – Dados 2012 está disponível em: 
<http://www.cimi.org.br/pub/viol/viol2012.pdf> Acessado em: 24 de junho de 2013 

 
2 O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) é uma entidade eclesiástica ligada a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que atua em prol da causa indígena. Além do trabalho 
missionário e da atuação política, o CIMI trabalha também com assessoria jurídica. 
 

http://www.cimi.org.br/pub/viol/viol2012.pdf
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 Diante deste cenário, no qual por um lado há a proteção 

constitucional dos direitos indígenas e por outro um contexto de violação, o 

judiciário surge como um espaço de disputa por direitos e resolução destes 

conflitos. Em especial o Supremo Tribunal Federal, diante de seu papel 

como órgão de cúpula e intérprete da Constituição, situa-se no centro 

destas tensões.  

 

1.2 A escolha do Caso Belo Monte 

 

A temática acerca de direitos indígenas é extremamente ampla e 

complexa. Portanto, a partir das reflexões iniciais acima expostas optei por 

realizar um primeiro recorte no tema. Restringirei meu estudo ao “caso Belo 

Monte”. A seguir, justificarei a escolha do caso para ser o foco de estudo da 

presente pesquisa. 

 A Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte é atualmente o maior projeto 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)3 do Governo Federal. 

Uma vez construída, a usina será a segunda maior do Brasil, atrás apenas 

de Itaipu (binacional), e a terceira maior do mundo.  

Apesar de denominado “caso Belo Monte”, na verdade, este “caso” 

abrange uma série de polêmicas sobre a construção do mega 

empreendimento, dentre elas questionamentos acerca de sua viabilidade 

econômica e do seu real potencial energético, grandes impactos ambientais, 

possíveis irregularidades nos licenciamentos e licitações da obra, dentre 

outros. Entretanto, uma das principais tensões que permeiam o caso está 

no fato de que a obra afetará os habitantes da bacia do Rio Xingu, 

especialmente os povos indígenas. De acordo com o Instituto 

Socioambiental (ISA), todas as 24 etnias que ocupam 30 terras indígenas 

da bacia do Xingu seriam direta ou indiretamente afetadas, em especial três 

                                       
3 Criado em 2007, no Governo do Presidente Lula, o PAC visa promover o planejamento e 
execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. 
Em 2011, já no governo de Dilma Roussef, o PAC entrou em sua segunda fase.  
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terras na região de influência direta de Belo Monte: Paquiçamba, Juruna e 

Arara da Volta Grande4. 

Os debates acerca da construção do empreendimento não são 

recentes. Ainda na década de 70 iniciaram-se os primeiros estudos do 

potencial hidrelétrico da bacia hidrográfica do Xingu. Desde então, apesar 

da transição de um governo ditatorial para um democrático, e dos 

diferentes governos que se seguiram, Belo Monte permaneceu como 

importante projeto governamental, sendo hoje o principal projeto 

energético brasileiro.  

Justamente este ponto que torna o caso Belo Monte tão peculiar: a 

dimensão dos interesses econômicos e políticos por trás da construção da 

obra em detrimento da proteção dos povos indígenas. Uma vez que a obra 

é um projeto governamental, que envolve investimentos maciços e um 

grande potencial econômico, a vulnerabilidade dos povos indígenas e a 

fragilidade da garantia de seus direitos se torna ainda mais latente.  

Neste cenário, ao longo de uma série de conflitos entre povos 

indígenas e Governo Federal, foi se formando uma intensa mobilização 

social por trás do caso. 

Em 1989, foi realizado em Altamira o 1º Encontro dos Povos 

Indígenas do Xingu, visando protestar contra a construção do Complexo do 

Xingu e as decisões tomadas acerca das obras na Amazônia sem a 

participação dos povos. Este encontro acaba sendo fortemente difundido 

pela mídia nacional e internacional, e conta com uma participação total de 

3000 pessoas, dentre indígenas, jornalistas, membros de movimentos 

sociais e ambientais, intelectuais e políticos. 5 

Desde então, houve uma intensa expansão da mobilização em torno 

do caso, e intensificação dos trabalhos de movimentos sociais e ONGs 

indígenas e indigenistas6.  

                                       
4 Notícia disponível em: <http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/24/resumo-dos-impactos-
sociais/> Acessado em 27 de junho de 2013 
5 Disponível em: <http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/14/historico/> Acessado em 28 de 
junho de 2013 
6 Por “indigenista” me refiro às entidades de não índios que trabalham com a causa indígena. 

http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/24/resumo-dos-impactos-sociais/
http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/24/resumo-dos-impactos-sociais/
http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/14/historico/
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Entretanto, não apenas tais entidades da sociedade civil se 

mobilizaram, como também entidades estatais. O Ministério Público Federal 

(MPF) surge como um importante ator no caso, e passa a judicializar as 

demandas. Ainda em 2001 propôs a primeira Ação Civil Pública (ACP) na 

Justiça Federal para suspender o Estudo de Impacto Ambiental de Belo 

Monte.  

Portanto, surge aqui um ponto importante para o estudo: o caso Belo 

Monte é, como discutido acima, um caso de intensa mobilização social. O 

Judiciário surge neste caso como um dos espaços escolhidos pelos atores 

para a busca pela concretização de seus direitos. 

 Entretanto, a atuação jurídica dos atores no caso Belo Monte não se 

restringiu às primeiras instâncias. O caso Belo Monte constitui um caso 

“multinível”, ou seja, o debate acerca do caso ocorreu em diferentes 

esferas: em âmbito interno, na 1ª instância, no Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região e no Supremo Tribunal Federal; e em âmbito internacional, na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Figura 1: Estrutura Multinível 



14 

 

2. Metodologia 

 

Neste capítulo pretendo recontar não apenas a metodologia final 

empregada para a realização do presente estudo, mas também o caminho 

trilhado até lá. Descrever a metodologia em forma de percurso é 

importante, pois a forma como o tema se construiu para mim não ocorreu 

de forma linear. Ao longo da elaboração do trabalho, o campo de pesquisa 

foi se problematizando de formas diferentes, e isso fez com que por vezes 

tivesse que retomar o objeto e as questões de estudo, repensando o jogo 

de luz e sombras que forma a pesquisa. 

 

2.1 Perspectiva de Análise: O Olhar dos Atores 

 

Uma vez justificada a escolha do caso Belo Monte como foco de 

estudo desta pesquisa, voltei minha reflexão para a perspectiva de análise a 

ser empregada. Um objeto de pesquisa pode ser observado de diversos 

ângulos. Pensar um tribunal, ou o Judiciário, como objeto de estudo é 

desafiador, pois a escolha por uma ou outra perspectiva de análise leva a 

construção de estudos diferentes. Podemos pensar em algumas possíveis 

perspectivas: primeiramente, é possível estudar a perspectiva dos fatores 

de entrada de demandas nos tribunais (input). Em segundo lugar, podemos 

pensar os tribunais em termos de suas decisões e seus efeitos (output), 

sejam jurídicos, políticos, econômicos ou sociais. Há ainda um terceiro 

possível enfoque: pensar o tribunal, as demandas que nele chegam e suas 

decisões, inseridos no processo social do qual fazem parte. Ou seja, trata-

se aqui de olhar também para os atores ao redor dos tribunais, 

compreendendo as interações entre ambos e os aspectos dinâmicos dessa 

relação.  

 

 



15 

 

 

 

 Foi justamente esta terceira perspectiva que adotei para construir o 

presente estudo, olhando para a dinâmica do Judiciário inserido em um 

processo social.  

 A partir disso, surgiu uma importante mudança no caminho da 

pesquisa. Primeiramente, havia adotado como chave de análise o conceito 

de “litígio estratégico”7, considerando que ele consiste em um discurso-

prática dos atores que visam realizar transformação social por meio de uma 

atuação jurídica e uso estratégico do judiciário. Com base nisso, pretendia 

analisar se o Supremo Tribunal Federal havia sido um espaço de litígio 

estratégico ou não para a concretização de direitos indígenas no caso Belo 

Monte. Além disso, partindo do pressuposto que o caso Belo Monte é um 

                                       
7 Siri Gloppen define o litígio estratégico, ou litígio de interesse público, como a prática de 
litígio que visa “transformar a situação não só para os litigantes como também para todos 
aqueles em situação semelhante: isto é, alterar desigualdades e estruturas de poder na 
sociedade de modo a reduzir o peso de situações moralmente irrelevantes, como status 

socioeconômico, gênero, raça, religião ou orientação sexual.” GLOPPEN, Siri. “Public Interest 
Litigation, Social Rights and Public Policy” in A. Dani and A. de Haan Inclusive States: Social 
Policy and Structural Inequalities p. 344 (Tradução Livre) 

Figura 2: Tribunais e Processo Social 
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caso multinível, pretendia também analisar a estratégia empregada pelos 

atores em cada um dos tribunais pelos quais o caso passou, como se cada 

um deles fosse uma rodada da disputa judicial, e a partir disso entender as 

possibilidades e desafios que cada um apresenta aos atores. A comparação 

entre os impactos dos diferentes tribunais sobre a ação dos atores poderia 

auxiliar a revelar os elementos que fizeram com que o STF fosse ou não um 

espaço de litígio estratégico no caso em análise, a medida que seria 

possível identificar elementos de outros tribunais que os fizeram mais ou 

menos permeáveis a prática e a potencialização de direitos em relação a 

Corte 

 Todavia, ao longo da realização das entrevistas8, notei que o 

Supremo Tribunal Federal não se destacava. Ao contrário do que eu 

esperava, a atuação das entidades se dirigia ao Judiciário como um todo. 

Além disso, não havia uma separação clara entre as diferentes instâncias do 

Judiciário nacional, como se fossem supostas rodadas de litígio, pois o caso 

não possui uma narrativa linear nesse sentido. Uma vez que foram muitas 

as ações judiciais propostas envolvendo Belo Monte, as diferentes instâncias 

judiciais foram simultaneamente acionadas. Não havia nesse sentido uma 

relação cronológica entre a ação dos atores nos diferentes tribunais, como 

se fosse uma mobilização ao redor de uma ação única que ao longo do 

tempo subiu para instâncias superiores, mas havia um aspecto de 

simultaneidade. Diante disso, as diferenciações apontadas pelos 

entrevistados entre os tribunais foram mais pontuais, por exemplo, em 

relação a algumas dificuldades que enfrentaram em determinada instância.  

 Ainda, a partir das narrativas, a noção de litígio estratégico foi se 

tornando menos central em meio a outros aspectos da dinâmica dos atores 

com o poder Judiciário. Isto é, a partir do contato com meu campo de 

análise, o jogo de luz e sombras foi se alterando, me levando a uma outra 

problematização do tema. Ao invés de identificar se houve ou não litígio 

estratégico no caso Belo Monte, passou a ser mais relevante entender a 

relação dos atores com o Poder Judiciário, e quais os impactos que este 

                                       
8 O uso das entrevistas será justificado no tópico “2.3 Técnicas e Instrumentos de 
Observação”. 
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último exerce sobre aqueles e para sua atuação. O conceito de litígio 

estratégico exerce sem dúvidas influência sobre a construção deste estudo, 

no entanto, deixa de ser central a medida que a partir das próprias 

narrativas dos atores, um novo campo de análise surgiu. A pergunta que 

passou a guiar minhas investigações tornou-se a seguinte: no caso Belo 

Monte, quais foram os impactos do Poder Judiciário sobre os atores? 

 

2.2 Poder Judiciário e Mobilização Social: Marcos Teóricos 

 

 Explicados a perspectiva de análise e o surgimento e problematização 

do objeto de estudo, é importante ainda explicar alguns marcos teóricos 

que orientam este estudo. 

 A Constituição Federal de 1988 é um grande marco para a história do 

Poder Judiciário Brasileiro. A denominada “Constituição Cidadã”, positivou 

uma série de “novos direitos”, os direitos econômicos, sociais e culturais, o 

que provocou profundas mudanças nos tribunais, uma vez que sua proteção 

implica em repensar o tradicional modelo de separação de poderes. A partir 

disso, a literatura sobre o tema começa a utilizar termos como “ativismo 

judicial” para se referir ao fenômeno. De acordo com Maria Tereza Sadek: 

 

 

“A extensão e a complexidade dos direitos sociais garantidos, bem como o 

grau de detalhamento combinados com a capacidade do Judiciário de 

exercer o controle da constitucionalidade das leis e atos normativos, 

propiciaram um aumento substancial das áreas de intervenção e atuação 

pública deste poder. A Lei Maior conferiu capacidade aos magistrados e às 

cortes judiciais de produzirem impactos sobre o processo de decisão 

política. Em decorrência, a Constituição transforma-se em um texto 
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programático, operando-se um estreitamento da margem de manobra dos 

políticos e, consequentemente, ampliando-se o papel político do Judiciário.”9 

 

No entanto, não apenas o Poder Judiciário é afetado, mas também os 

atores que lutam em defesa destes direitos. Portanto, entidades da 

sociedade civil e movimentos sociais passam a incluir o Poder Judiciário em 

sua agenda de atuação, que outrora era voltada em grande parte para os 

Poderes Executivo e Legislativo apenas. Práticas como “litígio estratégico” 

ou “advocacia de interesse público” vão se tornando cada vez mais 

conhecidas e utilizadas por esses atores10. Eles começam a se apropriar da 

linguagem de direitos e do direito, e a especializar sua atuação em torno do 

poder judiciário, formando uma verdadeira mobilização do direito11.  

Cabe destacar que nessa mobilização, além dos atores da sociedade 

civil, no Brasil há um importante destaque do papel exercido pelos órgãos 

de litígio do Estado: O Ministério Público e a Defensoria Pública. Por conta 

de suas competências legalmente atribuídas, estes órgãos têm atuado 

fortemente na proteção de direitos econômicos, sociais e culturais, inclusive 

desenvolvendo experimentos institucionais para tanto, como núcleos 

temáticos e grupos de trabalho internos. De acordo com Evorah Cardoso: 

 

“No Brasil, por sua vez, a presença de órgãos de litígio do Estado, como 

Ministério Público estaduais e federal e Defensorias Públicas ocupam, em 

parte, este espaço de sociedade civil judicante mais ativa. Esses órgãos de 

litígio do Estado são dotados de uma grande capacidade institucional de 

defesa de direitos, sem comparação em outros países da América Latina. 

                                       
9 SADEK, Maria  Tereza. . Judiciário:mudanças e reformas. Estudos Avançados, São Paulo, v. 
18, n. 51, p. 79-101, 2004. 
10 “The move to litigation can be seen as part of a broader trend toward  
legalization or judicialization of politics, to some extent driven by ideo-logical factors, the 
international human rights movement, and a  liberal  
reform agenda.” GLOPPEN, Siri. “Public Interest Litigation, Social Rights and Public Policy” in 
A. Dani and A. de Haan Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities p. 343 
11 Por mobilização do direito me refiro aqui não só a mobilização social, mas a “relação 
sociedade, política e sistema judicial”, ou seja, utilizo também para me referir aos órgãos de 

litígio do Estado como atores de tal mobilização, com base no conceito de Michael Mccann, 
traduzido por Débora Alvez Maciel. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69092011000300010&script=sci_arttext 
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Possuem profissionais qualificados, bem remunerados, com relativa 

independência de atuação, abrangente capacidade de atuação ( nacional, 

estadual).”12 

 

 No entanto, apesar do “ativismo judicial”, nem sempre as decisões 

dos tribunais são potencializadoras de direitos econômicos, sociais e 

culturais. Existem fatores que condicionam uma maior ou menor 

responsividade do Judiciário a essas demandas.  

Em seu artigo “Public Interest Litigation, Social Rights, and Social 

Policy”13, Siri Gloppen apresenta fatores que condicionam um maior ou 

menor potencial de sucesso de um litígio estratégico14. Embora eu não 

esteja preocupada nessa pesquisa em verificar a existência ou não de litígio 

estratégico no caso Belo Monte, este artigo apresenta parâmetros 

importantes para a investigação da relação entre mobilização do direito e 

Poder Judiciário. De acordo com a autora, o litígio estratégico em direitos 

sociais apresenta alguns estágios: 

 

 

Quadro 1 

 

No caso Belo Monte, uma vez que não houve decisões 

potencializadoras de direitos indígenas até o momento – apenas decisões 

                                       
12 CARDOSO, Evorah L. Cortes supremas e sociedade civil na América Latina: estudo 
comparado Brasil, Argentina, Colômbia. p 22. Tese (Doutorado em Direito)- Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012 
13 .” GLOPPEN, Siri. “Public Interest Litigation, Social Rights and Public Policy” in A. Dani and 
A. de Haan Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities 
14 A autora utiliza “litígio estratégico” e “advocacia de interesse público” como sinônimos 
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em liminar que na maioria das vezes foram suspensas pelas instâncias 

superiores, como será melhor desenvolvido no próximo capítulo- restringirei 

a análise nestes três primeiros blocos: “voz dos grupos marginalizados”; 

“responsividade do Tribunal” e “capacidade do Juiz”. Para cada um desses 

momentos, a autora apresenta possíveis fatores que podem influenciar o 

sucesso do litígio, logo, a potencialização de direitos sociais15: 

 

                                       
15 O quadro 4 está disponível no livro: GLOPPEN, Siri. “Courts and Social Transformation: An 

Analytical Framework.” In: Courts and Social Transformation in New Democracies: An 
Institutional Voice for the Poor?, eds. P. Domingo, R. Gargarella, and T. Roux,.2006.  
Burlington, VT: Ashgate. p. 51 

Quadro 3 

Quadro 2 



21 

 

 

Com base nos quadros, é possível identificar que tanto elementos 

associados à mobilização do direito, quanto àqueles associados aos 

tribunais e seus juízes, influenciam a concretização da demanda. 

 A partir disso, é importante ressaltar que tanto a mobilização do 

direito influencia o Poder Judiciário, como o Poder Judiciário impacta a 

mobilização do direito: 

 

“[...] o desenho institucional das cortes influencia a mobilização social 

jurídica, assim como a presença de uma forte mobilização social em torno 

do discurso dos direitos pode também influenciar não só a agenda de 

direitos dessas cortes, como o seu próprio funcionamento.” 16  

 

E justamente dentro desta dinâmica que se situam as tramas de Belo 

Monte. Portanto, a fim de estudar os impactos do Poder Judiciário sobre a 

mobilização do direito no caso, parto do pressuposto de que esses impactos 

                                       
16 CARDOSO, Evorah L. Cortes supremas e sociedade civil na América Latina: estudo 
comparado Brasil, Argentina, Colômbia. p. 23. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012 

 

 

Quadro 4 
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não são algo que ocorrem apenas a posteriori. Ou seja, o Poder Judiciário, 

ao ser mais ou menos poroso à demanda dos atores, faz com que eles 

optem por um tipo de estratégia e por determinada forma de atuação.  

   

2.3 Técnicas e Instrumentos de Observação 

 

 Conforme mencionado, pretendo nesta pesquisa identificar a 

perspectiva dos atores acerca do Poder Judiciário. Para tanto, utilizei-me de 

entrevistas como a principal fonte de material. O seguinte excerto da obra 

de Oracy Nogueira justifica minha escolha metodológica: 

 

 “Deve-se recorrer à entrevista, sempre que se tem necessidade de dados 

que  não  podem  ser  encontrados  em registros  ou  fontes  documentárias  

e  que  se  espera  que  alguém esteja  em condições  de  prover.  Assim,  

se  se  trata  de  conhecer  a atitude,  preferência  ou  opinião  de  um  

indivíduo  a  respeito  de determinado assunto, ninguém está mais em 

condições do que ele para  dar  tais  informações.  Somente  em  casos  

excepcionais  tais dados  podem  ser  fornecidos  por  terceiros  ou  

encontrados  em fontes documentárias”17 

  

 Uma vez definido isso, precisava identificar então quem eram afinal 

os atores do caso. A seguir, exporei como foi realizada essa seleção. 

  

 

2.3.1 Seleção de Casos  

  

 Primeiramente, uma vez que buscava identificar atores relacionados a 

atuação judicial em direitos indígenas no caso Belo Monte, minha primeira 

fonte para identificar os atores foram as ações judiciais do caso. Importante 

                                       
17 NOGUEIRA, Oracy.  Pesquisa Social. Introdução às  suas  técnicas.  Biblioteca 

Universitária.  Série 2.ª (ciências  sociais).  vol.  26.  Direção: Florenstan  Fernandes. 
Companhia Editora Nacional. 2ªed. São Paulo. 1968. pg 113 
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destacar que essa seleção não se pretendeu ser exaustiva ou absoluta de 

todos os casos de Belo Monte no Judiciário, uma vez que ela seria apenas 

subsídio para um mapeamento inicial de atores, bem como, a leitura de 

algumas ações seria importante para fornecer maiores informações acerca 

do contexto dos casos, das demandas dos atores e das respostas do 

Judiciário. A seguir, relatarei como foi realizada a seleção. 

 

2.3.1.1 TRF-1 

A fim de selecionar os casos no Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, realizarei uma busca jurisprudencial no site. Utilizei a chave de 

busca “belo adj monte”. Busquei tanto as decisões monocráticas quanto 

os acórdãos. 

O universo inicial obtido foi de 16 acórdãos e 83 decisões 

monocráticas. Entretanto, alguns não se referiam ao caso Belo Monte, e 

outros se referiam ao caso, mas a outras temáticas dentro do caso, como 

questões ambientais. Primeiramente, excluí pelas ementas os casos que não 

eram acerca de Belo Monte. Posteriormente, utilizei a ferramenta “ctrl + f” 

do navegador de internet para selecionar os casos que faziam menção ao 

artigo 231 CF, ou seja aqueles casos que continham referência aos artigos 

acerca de direitos indígenas.  

 

Decisões Monocráticas 

Decisão Ação Originária 

Agravo de instrumento n. 0030620-

73.2013.4.01.0000/pa  

 

Reintegração de Posse 0000681-

76.2013.4.01.3903 

Agravo de instrumento 0025127-
18.2013.4.01.0000/PA 

Reintegração de Posse 0000681-
76.2013.4.01.3903 

Suspensão de Liminar 
2009.01.00.038765- 
2/PA  

Ação Civil Pública 
2009.39.03.000326-2  
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Agravo de instrumento 

2006.01.00.016317-8/pa  

Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8 

Agravo de instrumento 

2006.01.00.016442-0/pa 

Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8 

Agravo de Instrumento 

2006.01.00.012867-7 

Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8 

Agravo de instrumento 

2006.01.00.017736-8/pa 
Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8 

Suspensão de liminar 0022487- 

47.2010.4.01.0000/pa  

 

Ação Civil Pública 0000410-

72.2010.4.01.3903 

Suspensão de liminar 21954- 
88.2010.4.01.0000/pa  

 

Ação Civil Pública 0000410-
72.2010.4.01.3903 

Agravo de instrumento 
2006.01.00.012868-0/pa 

 

Ação Civil Pública 
2006.39.03.000711-8 

Acórdãos 
Edac 2006.39.03.000711-8 / PA 

 

Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8 

Ac 2006.39.03.000711-8 / PA 

 

Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8 

Agravo Regimental e Suspensão de 

Liminar 0021954-
88.2010.4.01.0000 
 

Ação Civil Pública 0000411-

57.2010.4.01.3903 

Agravo Regimental na Suspensão 
Liminar 0022487-

47.2010.4.01.0000 / PA 

Ação Civil Pública 0000411-
57.2010.4.01.3903 

Ag 2006.01.00.017736-8 / PA 

 
Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8 

Tabela 1 

 

 A partir desta primeira triagem, foi necessário conferir se todos estes 

casos tinham como cerne de sua discussão direitos indígenas. Após uma 

primeira leitura dos casos, notei que os casos escritos com a cor verde na 
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tabela tratavam apenas indiretamente acerca de direitos indígenas. 

Portanto, o universo final se restringiu aos casos restantes. 

Uma análise inicial dos casos revelou um dado relevante: todos os 

casos possuem como ação originária a Ação Civil Pública 

2006.39.03.000711-8, interposta pelo Ministério Público Federal, que 

trata do direito de “oitiva dos povos”. 

Portanto, com base neste mapeamento inicial, concluí que todo o 

debate no TRF-1 acerca de direitos indígenas no caso Belo Monte transitava 

ao redor desta Ação Civil Pública. 

Com base nesta constatação, e sabendo previamente que o Ministério 

Público Federal havia interposto uma série de ações contrárias a Belo 

Monte, decidi pesquisar se este órgão não haveria interposto outras ações, 

a fim de confirmar meu universo de pesquisa.  

No site do Ministério, está disponibilizada uma tabela para acesso 

público que contém o acompanhamento do próprio órgão de suas ações no 

caso Belo Monte.18 Com base nesta tabela, confirmei minha hipótese: foram 

propostas 15 ações no total, das quais 2 tratam especificamente de direitos 

indígenas: (1) a já mencionada Ação Civil Pública 2006.39.03.000711-8 (2) 

Ação Civil Pública 0028944-98.2011.4.01.3900, que demanda a 

suspensão das obras para evitar a remoção dos povos indígenas Arara e 

Juruna (vedação a remoção de indígenas de suas terras). 

De fato, esta segunda ação não chegou ao TRF-1, entretanto, uma 

vez que meu escopo com a leitura do material é agregar elementos para 

análise da atuação dos atores no caso, a leitura desta ação será relevante 

fonte de dados. 

Portanto, em relação ao primeiro fórum de litígio estratégico, qual 

seja o TRF-1, descobri que o universo de casos está na verdade ligado a 

Ação Civil Pública 2006.39.03.000711-8 do Ministério Público Federal. No 

                                       
18Disponível em:  
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_1
9-03-13.pdf (Acessado em 28 de junho de 2013) 

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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entanto, a fim de compreender a atuação deste ator neste fórum, realizarei 

também a leitura da Ação Civil Pública 0028944-98.2011.4.01.3900. 

 

2.3.1.2 STF 

No site do STF, realizei busca jurisprudencial com a mesma chave de 

pesquisa do TRF-1: “belo adj monte”. 

O universo no STF foi de 4 ações: 3 decisões de presidência e 1 

acórdão 

 

Decisões de Presidência: 3 

Pet 2604/PA 

SL 125 

Rcl 14404 

Acórdãos: 1 

ADI 3573 

Tabela 2 

 

As três Decisões de Presidência atendiam ao recorte do caos que 

pretendo trabalhar, uma vez que discutem a questão da oitiva aos povos. 

Em relação a ADI 3573, uma vez que não foi discutido o mérito, não houve 

debate acerca de direitos indígenas. No entanto, decidi que comporia o 

universo de casos uma vez que houve a participação de cinco  amici curiae, 

dentre os quais três trabalham com direitos indígenas. A participação de 

amici curiae revela a participação dos atores no caso, sugerindo que houve 

nesse caso possivelmente litígio estratégico. Donde, o caso não poderia ser 

excluído do universo. 
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2.3.1.3 Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

 

Por fim, em relação a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,  

o caso Belo Monte chegou por meio de pedida de Medida Cautelar: MC 

382/10. 

Neste fórum, dois documentos foram relevantes para o estudo: além 

da Medida Cautelar outorgada pela Comissão, a petição inicial. Isso porque 

a petição foi formulada por atores da sociedade civil que atuaram no caso 

Belo Monte, tanto ONGs como movimentos sociais.  

 

2.3.2 Seleção dos Atores 

 
 

 Com o material levantado, busquei identificar os atores relacionados 

a direitos indígenas que apareciam nas ações, seja como proponentes da 

ação ou como terceiros, como por exemplo por meio de amicus curiae. 

Primeiramente, no TRF-1 destaca-se como ator o Ministério 

Público Federal, uma vez que foi proponente de todas as ações originárias 

mapeadas. Aqui cabe fazer uma ressalva: ao tratar acerca do litígio 

estratégico, a literatura acerca tende a tratar mais dos atores da sociedade 

civil. Entretanto, acredito que no caso Belo Monte, o Ministério Público como 

ator estatal de litígio estratégico é de extrema relevância para compreender 

a mobilização social no caso. Portanto, olharei neste estudo tanto a atuação 

de atores de litígio estratégico da sociedade civil como atores estatais. 

Já no STF, os atores mapeados serão primeiramente as entidades 

que trabalham com a promoção de direitos indígenas que atuaram como 

amici curiae19. Ademais, O Ministério Público Federal também aparece 

neste fórum como ator, uma vez que muitas das ações foram na verdade 

recurso das ações por ele propostas na instância inferior. 

                                       
19 A ONG Greenpeace e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas 

Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de 
Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal (STIU/DF) foram 
excluídas, uma vez que não lidam com a temática de direitos indígenas.  
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Por fim, na Comissão Interamericana, considerarei como atores 

neste mapeamento inicial os peticionários da ação. 

A tabela abaixo sintetiza os atores selecionados neste mapeamento 

inicial: 

 

TRF-1 STF CIDH 
Atores Estatais 

Ministério Público 

Federal 

Ministério Público 

Federal 
 

Atores da Sociedade Civil 

 
Instituto 

Socioambiental (ISA) 

Movimento Xingu Vivo 

Para Sempre (MXVPS) 

 

Centro Dos Direitos Das 

Populações Da Região 
Do Carajás (FÓRUM 

CARAJÁS) 

Prelazia do Xingu 

 

Coordenação Das 
Organizações Indígenas 

Da Amazônia Brasileira 
(COIAB) 

Coordenação Das 
Organizações Indígenas 

Da Amazônia Brasileira 
(COIAB) 

  
Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) 

  
Sociedade Paraense de 

Direitos Humanos 
(SDDH) 

  Justiça Global 

  

Asociación 
Interamericana para La 
Defesa Del Ambiente 

(AIDA) 

Tabela 3 

 

Entretanto, a fim de evitar que não entrassem no mapeamento atores 

relevantes que por algum motivo restaram invisibilizados nas ações 
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judiciais, utilizei-me auxiliarmente do método “bola de neve”20. Este método 

consiste basicamente em perguntar aos entrevistados se possuem indicação 

de outros atores relevantes no caso. No momento em que não houverem 

novas indicações, significa que a árvore de entrevistados terminou. Um 

segundo fator que pode igualmente significar um mapeamento completo é a 

repetição de conteúdo nas entrevistas. A partir dele, adicionei a Defensoria 

Pública do Estado do Pará a lista de atores 21.  

 

2.3.3 Entrevistas 

  

 Como método de formulação das entrevistas, optei pelo tipo “semi-

estruturada”, que consiste em “questões mais ou menos abertas sejam 

levadas à situação de entrevista na forma de um guia da entrevista. Espera-

se que essas questões sejam livremente respondidas pelo entrevistado”22. 

Para desenvolver o roteiro de questões, formulei primeiro três blocos 

de perguntas. Isso porque, como pretendia realizar entrevistas com 

entidades da sociedade civil e órgãos de litígio do Estado, e as questões 

teriam que ser diferentes para cada um, era necessário um bloco de 

questões que me permitisse realizar posteriormente o cruzamento de 

dados. 

 I – Perfil da Entidade/Órgão e do Entrevistado 

 

Este primeiro tópico de caráter mais geral me permitirá compreender 

as trajetórias tanto dos entrevistados como das entidades e órgãos, a fim 

                                       
20 CARDOSO, Evorah L.  Cortes supremas e sociedade civil na América Latina: estudo 

comparado Brasil, Argentina, Colômbia. 2012. 134 p. Tese (Doutorado em Direito) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012 
21 Nomes de algumas outras ONGs também surgiram, bem como foi mencionado em uma 
entrevista uma pequena participação do Ministério Público Estadual. No entanto, devido às 
condições de tempo e recursos humanos da pesquisa, não foi possível realizar outras 
entrevistas. Mas de forma geral, os entrevistados consideraram que este mapeamento era 
suficiente. 
22 FLICK, Uwe. Entrevistas semi-estruturadas ‖. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2ª 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. p. 106 
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de compreender os perfis dos diferentes atores envolvidos no caso Belo 

Monte e compará-los entre si. 

 

II – A atuação da entidade no caso Belo Monte 

 

Neste segundo momento, voltarei minhas questões para o caso Belo 

Monte propriamente dito. Buscarei compreender como o caso entrou na 

agenda da entidade e posteriormente como foi sua atuação. Pretendo com 

as questões deste tópico compreender o cenário do caso Belo Monte na 

visão dos atores, em outras palavras, reconstruir o caso a partir das 

próprias narrativas e experiências. 

 

III – Ações Judiciais 

 

Por fim, buscarei compreender a atuação jurídica das 

entidades/órgãos. A partir das questões deste tópico, será possível observar 

se a entidade/órgão realizou litígio estratégico, e em caso afirmativo, quais 

foram suas estratégias. Além disso, este tópico é importante para 

depreender a percepção que as entidades possuem dos tribunais. 

 

Após o contato com os atores, consegui realizar entrevistas oito 

deles: Ministério Público Federal, Defensoria Pública do estado do Pará, 

Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos, Movimento Xingu Vivo 

Para Sempre, Fórum Carajás, Prelazia do Xingu, Conselho Indigenista 

Missionário, Instituto Socioambiental. Todas as entrevistas foram realizadas 

por skype ou por telefone. 

Por fim, é importante mencionar que os Juízes também podem ser 

considerados atores importantes, uma vez que seu perfil ou formação, por 

exemplo, podem levar a decisões mais ou menos potencializadoras das 

demandas realizadas pela mobilização do direito. Por isso, foi sugerido pela 
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minha orientadora que também os entrevistasse. Após realizar contato com 

alguns Desembargadores do TRF-1, fui informada que como havia ainda  

ações pendentes no Judiciário sem decisão de mérito envolvendo o caso, 

pela Lei Orgânica da Magistratura, as entrevistas não poderiam ser 

concedidas.  
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3. Kararaô e Belo Monte: Histórias de uma Guerra 

 

 Considerada atualmente o principal projeto do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), a Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte 

possui uma história marcada por diversos confrontos e polêmicas cujo 

desfecho ainda está longe de ser alcançado. 

 De acordo com dados do Governo Federal, Belo Monte possui 

capacidade de mais de 11 mil megawatts (MW)23, sendo portanto a segunda 

maior hidrelétrica do país, atrás apenas da binacional Itaipu, e a terceira 

maior do mundo, atrás da chinesa Três Gargantas. Logo, então, a 

controvérsia se instaura. Alguns especialistas apontam que, por conta da 

variação da vazão do rio ao longo do ano, com base em dados do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA)24, a energia média produzida por ano seria de 

aproximadamente 4462,3 MW25. Já outros apontam valores ainda piores, 

que chegam a 1/10 da capacidade afirmada pelo governo26. Essas 

estimativas de uma produção energética inferior ao valor total estimado 

pelo Governo, aliadas ao aumento dos custos da obra – que, de acordo com 

a empreendedora Norte Energia, a estimativa atual é de R$ 28,9 bilhões27- 

faz com que muitos questionem a viabilidade econômica do projeto. 

                                       
23 Disponível em: 
http://www.epe.gov.br/leiloes/Documents/Leil%C3%A3o%20Belo%20Monte/Belo%20Monte
%20-%20Fatos%20e%20Dados%20-%20POR.pdf 
24 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade” 
25 Em 2009, foi elaborado por um painel de especialistas de diversas áreas, como sociólogos, 
antropólogos, engenheiros elétricos,mecânicos, ecólogos, zoólogos,profissionais d área da 

saúde, geógrafos, especialistas no setor energético, dentre outros, um documento cujo 
objetivo era realizar uma análise crítica do estudo de impacto ambiental do aproveitamento 
hidrelétrico de Belo Monte. O estudo está disponível em: 
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.p
df 
26 De acordo com Oswaldo Sevá Filho, em simulação como se as usinas no Xingu 
funcionassem desde 1931 até 1996, a potência máxima de Belo Monte teria sido de 1356 

MW. SEVÁ FILHO, A. Oswaldo (Org.). Tenotã-mõ: Alertas sobre as conseqüências dos 
projetos hidrelétricos no rio Xingu. IRN, 2005. p. 148 
27 Disponível em: 

http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/Belo_Monte_Painel_especialistas_EIA.pdf
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 A história de Belo Monte começa ainda na década de 70, durante o 

período da ditadura militar, quando técnicos da empresa de consultoria 

CNEC realizam o estudo do denominado “potencial hidráulico” do rio Xingu 

28. Em 1973 é criada a empresa de economia mista Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil S.A., conhecida como Eletronorte, e logo depois, iniciam-se 

os “Estudos de Inventário Hidrelétrico29 da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu”, 

elaborados pelo consórcio Camargo Corrêa/CNEC, que são finalizados em 

1980. Segundo os levantamentos realizados, para o aproveitamento 

integral do Rio Xingu seriam construídas seis barragens, sendo cinco delas 

no rio Xingu (Jarina, Kokraimoro, Ipixuna, Babaquara e Kararaô) e uma no 

rio Iriri, afluente do Xingu (Cachoeira Seca). As represas dessas usinas 

alagariam uma área de quase 20 mil km2, passando por 12  terras 

indígenas, além de áreas de florestas, populações ribeirinhas, dentre 

outros30. Em 1988, o extinto Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (DNAEE) aprova o Relatório Final dos Estudos de Inventário 

Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu31. Pouco tempo depois, o 

Ministério de Minas e Energia autoriza32 a Eletronorte a realizar os estudos 

de viabilidade33.A Eletronorte anuncia então seus projetos, dando especial 

destaque às usinas principais: Kararaô e Babaquara. Neste momento, as 

                                                                                                                
 http://norteenergiasa.com.br/site/wp-content/uploads/2013/02/informe@belomonte03-
web.pdf 
28 SEVÁ FILHO, A. Oswaldo (Org.). Tenotã-mõ: Alertas sobre as conseqüências dos projetos 
hidrelétricos no rio Xingu. IRN, 2005. p. 30 
29 “O estudo do inventário hidrelétrico é a avaliação do potencial de geração de energia de 
uma unidade hidrográfica. É a etapa de estudos de engenharia em que se define o potencial 
hidrelétrico de uma bacia hidrográfica. É um instrumento que além de quantificar os 

aspectos energéticos, considera também os procedimentos de minimização de impactos 
ambientais observando o uso múltiplo dos recursos hídricos.” Disponível em: 
http://www.cerpch.unifei.edu.br/estudo-de-inventario.html 
30 SEVÁ FILHO, A. Oswaldo (Org.). Tenotã-mõ: Alertas sobre as conseqüências dos projetos 
hidrelétricos no rio Xingu. IRN, 2005. p.14 
31 Portaria DNAEE nº. 43, de 2 de agosto 
32 Portaria MME nº. 1.077, de 30 de agosto de 1988 
33 Estudos posteriores ao inventário, na qual é definida a concepção global de uma usina, sua 
otimização energética, técnico-econômica e ambiental, mediante a elaboração dos Estudos 
de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE) e dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), com avaliação de seus benefícios e custos 
associados. Nessa fase faz-se necessário obter a Licença Prévia ambiental (LP), junto ao 
Ibama ou a órgãos ambientais estaduais, e a Declaração de Reserva de Disponibilidade 

Hídrica (DRDH), emitida pela Agência Nacional de Águas (ANA) ou órgão estadual de 
recursos hídricos. São necessários apenas para empreendimentos com capacidade superior a 
30 MW. Disponível em: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=671 
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tensões se acirram, e a batalha é anunciada: na língua kayapó, “kararaô” é 

seu grito de guerra.  

 Uma mobilização social em torno do Complexo Hidrelétrico do Xingu 

começa a se desenhar. Buscando protestar contra os projetos realizados 

para a Amazônia sem a sua participação, os índios Kaiapó anunciam para 

fevereiro de 1989 a realização do “1º Encontro das Nações Indígenas do 

Xingu”. O evento recebe uma grande visibilidade, e conta com a 

participação de cerca de três mil pessoas, dentre elas, índios, jornalistas, 

ambientalistas, intelectuais, artistas e autoridades. Entretanto, um evento 

em particular marca o encontro: durante a exposição de José Antônio Muniz 

Lopes, então diretor de engenharia da Eletronorte, acerca da construção de 

Kararaô, a índia Tuíra se levanta e encosta seu facão no rosto do 

engenheiro. A foto percorre pela mídia mundial, e se torna símbolo da luta 

dos índios contra as barragens: 

 

“Tu-Ira, prima de Paiakan, se aproximou gesticulando for-te com o seu 

terçado (tipo de facão com lâmina bem larga, muito usado na mata e na 

roça, gritando em língua kaiapó). Mirou o engenheiro, seu rosto redondo de 

maçãs salientes, traços de algum antepassado indígena, e pressionou uma 

e outra bochecha do homem com a lâmina do terçado, para espanto geral. 

Um gesto inaugurador. Situação que merece uma palavra-chave dos índios 

Araweté da Terra Ipixuna, no médio Xingu, recolhida pelo antropólogo 

Eduardo Viveiros de Castro: “Tenotã Mõ significa “o que segue à frente, o 

que começa”.”34 

  

 Além do surgimento de uma grande mobilização social, 1º Encontro 

das Nações Indígenas do Xingu marca uma segunda importante mudança: a 

mudança jurídica. A promulgação da Constituição de 1988 traz dois novos 

marcos jurídicos que modificam o jogo político e social em torno das 

barragens do Xingu. Primeiramente, o art. 225, §1º, IV, que prevê a 

                                       
34 SEVÁ FILHO, A. Oswaldo (Org.). Tenotã-mõ: Alertas sobre as conseqüências dos projetos 
hidrelétricos no rio Xingu. IRN, 2005. p. 32 
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necessidade de elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA)35 para 

obras potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. Em 

segundo lugar, o art. 231, § 3º36 prevê a necessidade de realização de 

oitivas indígenas e autorização do Congresso Nacional para o 

aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas.  

 Diante da eclosão dessas reações contrárias às usinas e a formação 

de uma grande mobilização social, a Eletronorte reformula o projeto ao 

longo da década de 90. Um importante evento marca essa alteração dos 

fatos: a Usina de Kararaô é renomeada diante da afronta que o nome 

representava aos povos indígenas, e surge “Belo Monte”. De acordo com 

Dom Erwin, Bispo da Prelazia do Xingu: 

 

“A alegria durou pouco. No fim da década de 90 o projeto ressurgiu, se bem 

que sob outro nome e com roupagem nova. A Eletronorte e demais órgãos 

governamentais aprenderam dos “erros” da década de 80 e trocaram o 

modo de agir. Um grupo de especialistas fora contratado que passou a 

analisar as forças políticas na região. Foram feitas pesquisas sobre os 

nossos movimentos sociais, as ONGs, os sindicatos, os povos indígenas, 

tudo no intuito de mapear possíveis focos de resistência ao projeto agora 

denominado de UHE Belo Monte. O nome “Kararaô”, o grito de guerra, foi 

substituído pelo bucólico “Belo Monte” para que o povo do Xingu não 

lembrasse mais o facão da Tuíra e os rostos pintados de urucum dos 

Kayapó contrários à hidrelétrica.”37 

 

                                       
35 O EIA surge no ordenamento brasileiro já em 1981, por meios da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 6.938/81), e foi regulamentado pela Resolução 001/86 do CONAMA. No 

entanto, apenas com a CF de 88 o instituto ganha status constitucional. 
36 “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 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.” 
37 SEVÁ FILHO, A. Oswaldo (Org.). Tenotã-mõ: Alertas sobre as conseqüências dos projetos 
hidrelétricos no rio Xingu. IRN, 2005. p. 11 
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  Em novembro de 1994, Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (DNAEE) cria um grupo de trabalho38 entre seus técnicos e os 

técnicos da Eletronorte, visando: “reavaliar energeticamente a configuração 

estabelecida nos estudos viabilidade, com fins de confirmar a atratividade 

do empreendimento; atualizar os estudos ambientais, hidrológicos e de 

orçamento; analisar e propor ações para viabilização sócio política do 

empreendimento” 39.  Com base nos trabalhos do grupo, decidiu-se diminuir 

o tamanho da área alagada, de 1225 km2 para 516 km2 40, o que 

minimizaria os danos ambientais e não inundaria a terra indígena 

Paquiçamba, dos índios Juruna41, tornando o projeto mais atrativo. Em 

1998, já na Presidência de Fernando Henrique Cardoso, a Eletrobrás solicita 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - criada em 1996 - 

autorização para realizar novos estudos de viabilidade junto a Eletronorte. 

 No ano de 2000, a Eletronorte firma convênio com a Fadesp para que 

ela realize o estudo de impacto ambiental (EIA). Nesse período, o Ministério 

Público Federal começa a investigar o caso, após representantes do povo 

Juruna relatar terem visto réguas de medição em suas terras42. Em 2001, o 

MPF ingressa com a primeira ação civil pública43 para sustar a elaboração do 

EIA, cujas principais alegações eram duas irregularidades no licenciamento: 

primeiro, a incompetência da Secretaria Estadual de Tecnologia e Meio 

Ambiente para conduzir o licenciamento, que deveria ser feito pelo IBAMA; 

e em segundo lugar, a ausência de licitação para a contratação da Fadesp 

para realizar o EIA. Em setembro do mesmo ano, a Justiça Federal concede 

a liminar, mas, no entanto, a União interpõe pedido de suspensão dos 

                                       
38 Portaria nº 769 
39 SEVÁ FILHO, A. Oswaldo (Org.). Tenotã-mõ: Alertas sobre as conseqüências dos projetos 
hidrelétricos no rio Xingu. IRN, 2005. p. 68 
40http://www.epe.gov.br/leiloes/Documents/Leil%C3%A3o%20Belo%20Monte/Belo%20Mont
e%20-%20Fatos%20e%20Dados%20-%20POR.pdf 
41 A questão da terra indígena dos índios Juruna é alvo de muitas controvérsias. Isso porque 
ela se localiza no trecho das terras da Volta Grande que ficará seco com a construção das 
barragens. Donde, o empreendedor alega que a terra não será atingida pela obra. Mas 
entidades da sociedade civil que trabalham com direitos indígenas alegam uma série de 
efeitos sobre os povos, por exemplo, a pesca, que é essencial para o povo, será gravemente 
afetada com o desvio do rio. Além também que a água faz parte da cosmologia desses 
povos, e portanto, sua cultura será gravemente impactada. 
42 Disponível em:  
http://belomontedeviolencias.blogspot.com.br/search/label/hist%C3%B3rico%20judicial 
43 ACP 2001.39.00.005867-6 
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efeitos da liminar ao STF44. Em outubro de 2002, o Ministro Marco Aurélio 

indefere o pedido, e o estudo de impacto ambiental permanece parado. 

 Com o início da Presidência de Lula, em 2003, havia uma esperança 

por parte dos movimentos sociais que Belo Monte saísse da pauta do 

Governo Federal: 

 

“Em 2001 e 2002, todos que acompanhavam o caso tinham a sensação de 

que uma vitória do candidato Lula poderia sepultar o projeto Belo Monte e 

os demais que eram mantidos na berlinda exatamente pelos políticos e 

militantes da antiga oposição.” 45 

 

 No entanto, ainda em maio, o Presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli 

Rosa anuncia que vai determinar à Eletronorte que retome o estudo de 

impacto ambiental de Belo Monte46. O Governo Federal anuncia a retomada 

de Belo Monte. 

  No ano de 2005, em meio a esse processo de retomada de Belo 

Monte, o Deputado Federal do PT de Pernambuco, Fernando Ferro, 

apresenta proposta de decreto legislativo autorizando a Usina ao 

Congresso47. A expectativa do Ministério Público Federal era de que, com 

base no art. 231, §3º, os povos indígenas fossem ouvidos, havendo a 

oportunidade de um debate nacional sobre Belo Monte48. Todavia, no dia 6 

de julho, O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 1.785/0549 foi aprovado 

pela Câmara. Uma semana depois, o projeto era aprovado também pelo 

Senado, sendo promulgado o Decreto Lei 788/0550 no dia 13 de julho. Ao 

final da sessão, alguns senadores chegam a chamar o projeto de “projeto 

                                       
44 Pet 2604 
45 SEVÁ FILHO, A. Oswaldo (Org.). Tenotã-mõ: Alertas sobre as conseqüências dos projetos 
hidrelétricos no rio Xingu. IRN, 2005. p. 25 
46Disponível em:  http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u67952.shtml 
47 Disponível em: 
 http://belomontedeviolencias.blogspot.com.br/search/label/hist%C3%B3rico%20judicial 
48 Idem 
49 Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/320232.pdf 
50 Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=231371 
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bala” e “the flash”51. Em resposta, o MPF propõe no início de 2006 a 

segunda Ação Civil Pública52, demandando a ilegalidade do Decreto, diante 

da ausência de oitivas indígenas.  

 Essa segunda ação civil pública proposta pelo MPF foi bastante 

importante para o caso Belo Monte. Ainda em 2006, a Justiça Federal 

concede liminar; no entanto, ainda na primeira instância, a decisão é 

suspensa. Já no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), 

primeiramente, a liminar é indeferida, e posteriormente, a decisão é 

reformada e a obra é suspensa. A União recorre no STF, e no julgamento da 

Suspensão de Liminar 125 em março de 2007, a Ministra Ellen Gracie 

defere o pedido. Chama a atenção o conteúdo de um dos argumentos da 

decisão proferida pela Ministra: 

 

“[...]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 vultosos aportes 

financeiros a serem despendidos pela União”53 

 

 Cabe ainda mencionar em relação a esta ação civil pública, em 

relação ao mérito, que houve primeiramente uma decisão declarando sua 

improcedência na primeira instância. No TRF-1, a decisão é confirmada. O 

MPF então, propôs embargos de declaração, que foram parcialmente 

acolhidos pela 5ª Turma no dia 13 de agosto de 2012, suspendendo as 

obras de Belo Monte. Entretanto, a União ingressou com a Reclamação 

14.404 no STF. A medida cautelar na reclamação foi julgada em 27 de 

                                       
51 Disponível em:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.xinguvivo.org.br/2011

/04/19/belo-monte-e-o-ultimo-ritual-indigena/ 
52 ACP 2006.39.03.000711-8 
53Disponível em:  http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/sl125.pdf 
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agosto de 2012, e o Ministro Ayres Britto deferiu o pedido, garantindo a 

continuação das obras. 

 No ano de 2008, ocorre o Encontro Xingu Vivo Para Sempre, que 

reúne povos indígenas e populações ribeirinhas, movimentos sociais, 

entidades da sociedade civil, especialistas, dentre outros, para discutir os 

impactos da usina hidrelétrica54. Ao final do encontro, foi divulgada a Carta 

Xingu Vivo Para Sempre55, que aponta um projeto elaborado pelo 

movimento de desenvolvimento para a região. O Movimento passa a se 

formalizar como Movimento Xingu Vivo Para Sempre. 

 Apesar da grande mobilização social, a Eletrobrás se apressa para 

obter a licença ambiental. Em maio de 2009, o EIA é aceito pelo IBAMA, 

apesar do aviso de que o EIA precisava ser revisado56. A próxima etapa 

consiste então nas audiências públicas. De acordo com o Procurador da 

República do Pará Felicio Pontes Jr., apesar do grande número de 

municípios afetados por Belo Monte, foram marcadas apenas quatro 

audiências, sendo três em cidades atingidas e uma na capital do Estado, 

Belém57. Além da alegada necessidade de realização em mais municípios 

afetados, as quatro audiências efetivamente realizadas foram marcadas por 

uma série de episódios, como mudanças repentinas de local, presença das 

Forças Armadas, o que, segundo os participantes dificultou a entrada de 

muitas pessoas, falta de tempo para exposições da sociedade civil, dentre 

outros58. 

 Apesar desses problemas, no dia 1º de fevereiro de 2010, o IBAMA 

concede a Licença Prévia (Licença Prévia nº. 342/2010), contendo 40 

condicionantes ambientais e 26 indígenas a ser cumpridas pelo Governo. No 

dia 20 de abril de 2010, foi realizado pela ANEEL o leilão, no qual venceu o 

consórcio Norte Energia, composto pelas empresas: Companhia Hidrelétrica 

de São Francisco (Chesf), Construtora Queiroz Galvão S.A., Galvão 

                                       
54 Disponível em: http://www.socioambiental.org/esp/bm/hist.asp 
55 Disponível em: http://www.equit.org.br/novo/?p=510 
56 Parecer nº 36/2009 do IBAMA 
57 Disponível em: 
http://belomontedeviolencias.blogspot.com.br/search/label/hist%C3%B3rico%20judicial 
58Disponível em: http://site-antigo.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2955  
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Engenharia S.A., Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., Serveng-

Civilsan S.A., J. Malucelli Construtora de Obras S.A., Contern Construções e 

Comércio Ltda., Cetenco Engenharia S.A. e Gaia Energia e Participações 

S.A59. 

 No ano de 2011, o IBAMA concede a Licença de Instalação Parcial (nº 

770/2011), que permitia a instalação do canteiro, bem como construção de 

alojamentos e estoque de solo e madeira. O IBAMA também autorizou a 

supressão de vegetação em área de preservação ambiental60. Logo em 

seguida, o MPF ingressa com ação civil pública61 requerendo a nulidade da 

licença e da autorização de supressão de vegetação. No dia 25 de fevereiro 

é deferida a liminar, mas, no entanto, a decisão é suspensa pelo TRF-1 em 

03 de março.  

 Apesar do cenário conturbado na esfera nacional, em 1º de abril de 

2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu uma 

medida cautelar (MC 382/10)62, solicitando que o Governo Brasileiro 

parasse as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, até que se 

cumprissem as seguintes condições: 

 

“(1) realizar processos de consulta, em cumprimento das obrigações 

internacionais do Brasil, no sentido de que a consulta seja prévia, livre, 

informativa, de boa fé, culturalmente adequada, e com o objetivo de chegar 

a um acordo, em relação a cada uma das comunidades indígenas afetadas, 

beneficiárias das presentes medidas cautelares;  

(2) garantir, previamente a realização dos citados processos de consulta, 

para que a consulta seja informativa, que as comunidades indígenas 

beneficiárias tenham acesso a um Estudo de Impacto Social e Ambiental do 

                                       
59 Disponível em: http://direitogv.fgv.br/sites/direitogv.fgv.br/files/belo_monte_-
_narrativa.pdf 
60 ASV 501/2011 
61 ACP 968-19.2011.4.01.3900 
62 Foram peticionarias as comunidades  Arara  da  Volta  Grande,  Juruna  do  Km  17,  Arroz  
Cru  e  Ramal  das  Penas, representadas,  por  Movimento  Xingu  Vivo  Para  Sempre  
(MXVPS),  Coordenação  das Organizações  Indígenas  da  Amazônia  Brasileira  (COIAB)  

Prelazia  do  Xingu,  Conselho Indigenista  Missionário  (CIMI),  Sociedade  Paraense  de  
Direitos  Humanos  (SDDH),  Justiça Global, Asociación  Interamericana para la  Defensa del 
Ambiente (AIDA) 
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projeto, em um formato acessível, incluindo a tradução aos idiomas 

indígenas respectivos;  

(3) adotar medidas para proteger a vida e a integridade pessoal dos 

membros dos povos indígenas em isolamento voluntário da bacia do Xingú, 

e para prevenir a disseminação de doenças e epidemias entre as 

comunidades indígenas beneficiárias das medidas cautelares como 

consequência da construção da hidroelétrica Belo Monte, tanto daquelas 

doenças derivadas do aumento populacional massivo na zona, como da 

exacerbação dos vetores de transmissão aquática de doenças como a 

malária.” 

  

 No entanto, a reação do Governo à decisão da Comissão foi hostil. 

Três dias após a outorga da medida cautelar, o Ministério das Relações 

Exteriores emitiu nota afirmando que: 

 

“O Governo brasileiro tomou conhecimento, com perplexidade, das medidas 

que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicita sejam 

adotadas para “garantir a vida e a integridade pessoal dos membros dos 

povos indígenas” supostamente ameaçados pela construção da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte. [...] O Governo brasileiro considera as 

solicitações da CIDH precipitadas e injustificáveis.” 

 

  A essa nota seguiram-se diversas declarações de políticos e 

autoridades. Inclusive, a própria Ministra de Direitos Humanos, Maria do 

Rosário, se demonstrou crítica da decisão: 

 

"Há um diálogo com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, 

há várias ações em curso no Poder Judiciário; portanto, todos os Poderes da 
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República estão envolvidos. E, neste sentido, houve uma certa agilização 

desmedida da comissão de direitos humanos neste terreno"63 

 

 Aos poucos, a situação de rechaço político se agrava, e o Estado 

Brasileiro chega a retirar a candidatura do brasileiro Paulo de Tarso 

Vannuchi para as eleições da Comissão Interamericana que ocorreriam em 

junho daquele mesmo ano.  

 No dia 1º de junho, o IBAMA anuncia a emissão da Licença Definitiva 

(nº. 795/2011) para a construção de Belo Monte, autorizando o início das 

obras, desconsiderando a medida cautelar 382/10. Em reação à Licença, o 

MPF interpôs mais uma ação civil pública64. 

 Ainda no mesmo mês, em 29 de junho, a Comissão Interamericana 

modifica o conteúdo da medida cautelar: 

 

“1) Adote medidas para proteger a vida, a saúde e integridade pessoal dos 

membros das comunidades indígenas em situação de isolamento voluntario 

da bacia do Xingu, e da integridade cultural de mencionadas comunidades, 

que incluam ações efetivas de implementação e execução das medidas 

jurídico-formais já existentes, assim como o desenho e implementação de 

medidas especificas de mitigação dos efeitos que terá a construção da 

represa Belo Monte sobre o território e a vida destas comunidades em 

isolamento;  

2) Adote medidas para proteger a saúde dos membros das comunidades 

indígenas da bacia do Xingu afetadas pelo projeto Belo Monte, que incluam 

(a) a finalização e implementação aceleradas do Programa Integrado de 

Saúde Indígena para a região da UHE Belo Monte, e  

                                       
63 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-
NOTICIAS/395382-MARIA-DO-ROS%C3%81RIO-CRITICA-DECIS%C3%83O-DA-OEA-DE-

PEDIR-SUSPENS%C3%83O-DO-PROCESSO-DE-LICENCIAMENTO-DE-BELO-MONTE-
%2801%2748%22%29.html 
64 ACP 18026-35.2011.4.01.3900 
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(b) o desenho e implementação efetivos dos planos e programas 

especificamente requeridos pela FUNAI no Parecer Técnico 21/09, recém 

enunciados; e  

3) Garantisse a rápida finalização dos processos de regularização das terras 

ancestrais dos povos indígenas na bacia do Xingu que estão pendentes, e 

adote medidas efetivas para a proteção de mencionados territórios 

ancestrais ante apropriação ilegítima e ocupação por não- indígenas, e 

frente a exploração ou o deterioramento de seus recursos naturais. 

Adicionalmente, a CIDH decidiu que o debate entre as partes no que 

se refere a consulta previa e ao consentimento informado em 

relação ao projeto Belo Monte se transformou em uma discussão 

sobre o mérito do assunto que transcende o âmbito do 

procedimento de medidas cautelares.” 

 

 Em reação ao cenário fortemente contrário que se formava às suas 

demandas, o movimentos sociais, povos indígenas, ribeirinhos, entidades da 

sociedade civil e contrários a construção de Belo Monte promovem ocupação 

do canteiro de obras no dia 27 de outubro. No entanto, no mesmo dia, foi 

emitida reintegração de posse, e os manifestantes tiveram que desocupar o 

local. 

 Com a obra em construção, a mobilização social se intensifica. Ao 

longo de 2012 e 2013, em várias ocasiões os trabalhadores de Belo Monte 

promoveram greves contra os baixos salários e as más condições de 

trabalho. Povos indígenas, movimentos sociais e entidades da sociedade 

civil promovem uma série de manifestações, campanhas e palestras 

contrárias a construção de Belo Monte. O Ministério Público Federal entra 

com outras ações, que até o momento65 somam um total de 20 ações, 

sendo 17 delas ações civis públicas. No dia 26 de outubro de 2013, o 

desembargador do TRF-1 Souza Prudente declara procedente o pedido de 

antecipação de tutela na apelação do Ministério Público da decisão da 

primeira instância na ACP 968-19.2011.4.01.3900, e determina a 

                                       
65 Visto pela última vez em: 15 de novembro de 2013 
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suspensão do licenciamento ambiental de Belo Monte, até que cumpridas as 

condicionantes estabelecidas na Licença Prévia. Ao mesmo tempo em que 

as tensões em torno de Belo Monte se acirram, um projeto de mineração da 

empresa canadense Belo Sun, a menos de 10 km de Belo Monte, aguarda o 

recebimento de licença ambiental66. 

 Diante dessa breve narrativa dos eventos em torno da construção da 

usina hidrelétrica de Belo Monte, fica claro que esta história está longe de 

um final. Conforme se mostrou até aqui, o empreendimento não é apenas 

um projeto do atual Governo, mas é um projeto do Estado Brasileiro, que se 

inicia ainda no período da ditadura militar. Neste sentido, Belo Monte não é 

apenas um projeto, uma obra, mas é um verdadeiro evento, ou como vem 

sendo denominado, um caso, a partir do qual surgem debates muito 

relevantes dentro do atual momento político e econômico brasileiro, 

questionando o modelo de desenvolvimento econômico nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
66 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/3339082/belo-sun-espera-aprovacao-
para-explorar-mina-de-ouro-no-xingu 
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4.  Perfis, Atuação e Articulação dos Atores: Mobilização do Direito e 

a Construção de uma Rede 

 

 A atuação jurídica por entidades da sociedade civil que trabalham 

com direitos socioambientais e, em especial, direitos indígenas, pode ser 

considerada bastante recente. Anteriormente à Constituição de 1988, a 

proteção de tais direitos era muito restrita, de modo que era mais 

interessante para os atores direcionarem seus esforços em torno dos 

Poderes Executivo e Legislativo. No entanto, a intensa mobilização desses 

atores ao longo da Constituinte, aliada à conjuntura favorável do momento 

a tais demandas, propiciaram a elaboração de uma Constituição que traz 

novos marcos acerca dos direitos socioambientais, com um âmbito de 

proteção muito mais amplo. Neste momento, surge a necessidade das 

entidades e movimentos sociais repensarem sua atuação, e incluir o Poder 

Judiciário em suas estratégias.67  

 É neste contexto que a mobilização do direito em torno do caso Belo 

Monte se insere. Belo Monte é hoje um caso notório de intensa articulação 

da sociedade civil, cujo movimento de resistência à construção do 

empreendimento conta, inclusive, com uma série de parceiros 

internacionais e estrangeiros. Tal mobilização começou a se desenhar ainda 

no final da década de 80, tendo como grande marco o Primeiro Encontro 

Nacional dos Povos Indígenas do Xingu em 1989. Este encontro, como 

mencionado no capítulo anterior, é o primeiro momento em que se reúnem 

                                       
67 “Até o ano de 1988, quando entra em vigor a nova Constituição Federal, tudo o que se 
fazia em relação ao Judiciário era visto sob a ótica de uma ação passiva, em que jamais as 
ONGs e os movimentos sociais adotavam uma atitude provocativa com o objetivo de 
reivindicar o reconhecimento dos seus direitos. Havia uma visão de que não era bom ir ao 
Judiciário, porque este seria sempre um Poder contrário aos interesses dos  trabalhadores 

rurais,  dos  índios,  do  meio ambiente etc. [...] Com  a  Constituição  de  1988,  surgem  
rachaduras  nesse  grande  edifício.  Ao reconhecer direitos para índios, quilombolas, e para 

a sociedade como um todo – titular  do  direito  a  um  meio  ambiente  ecologicamente  
equilibrado  –,  a  carta constitucional permitiu que o padrão, até então vigente de atuação 
perante o Poder Judiciário, fosse alterado. Estabelecia-se, dessa forma, a necessidade de 
adoção da estratégia de provocar o Judiciário, ou em outras palavras, de dar o primeiro 

passo, ao invés  de  apenas  esperar  para  se  defender.”  ARAÚJO, Ana Valéria; LEITÃO, 
Sergio. Direitos Humanos no Brasil: a atuação de organizações da sociedade civil em defesa 
dos direitos sociais e ambientais. In: ESCRIVÃO FILHO, Antônio S.; PRIOSTE, Fernando; 
FRIGO, Darci. (Org.). Justiça e direitos humanos: experiências de assessoria jurídica popular. 
Curitiba: Terra de Direitos, 2010. p. 21 
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em grande escala vários atores para protestar contra o empreendimento. A 

partir de então, esse movimento de resistência se amplia, e outras 

entidades e movimentos sociais, notando a pertinência do caso Belo Monte 

dentro de suas próprias agendas, começam a se envolver e a se tornar 

parceiras. Deste modo, a própria diversidade entre os atores se amplia. Ou 

seja, a mobilização passa a ser pautada não somente pelas comunidades e 

movimentos locais, mas por uma série de atores muito diversos entre si, de 

tal modo que cada um deles passa a atuar de acordo com seu perfil, 

contribuindo assim com uma expertise diferente, criando essa imensa e 

multifacetada mobilização  que temos hoje ao redor de Belo Monte. 

 Apesar da diversidade de ações realizadas pelos diferentes atores 

envolvidos no caso Belo Monte, a frente jurídica de atuação ganha bastante 

relevância. Há de fato certa contradição entre os atores acerca do uso do 

Judiciário. Afinal, como será abordado no próximo capítulo, o Judiciário não 

costuma dar respostas satisfatórias aos atores, visto que estes consideram 

que não é concedida a devida proteção a direitos indígenas e a outros 

direitos socioambientais, de modo que atuações políticas e administrativas 

não são abandonadas. Entretanto, mesmo essas atuações a priori não 

judiciais e se pautam por um discurso que abarca a linguagem dos direitos, 

ou seja, são permeadas por noções como “luta por direitos” ou “fazer 

cumprir a lei”. Na verdade, as atuações políticas e jurídicas estão 

articuladas, de modo que, ao mesmo tempo em que demandar no Judiciário 

tem o potencial de gerar avanços políticos, mudanças políticas e sociais 

podem gerar significativos impactos no jogo judicial.68 A importância da 

atuação jurídica no caso pode ser observada, por exemplo, nas próprias 

formas de organização das entidades da sociedade civil, que possuem um 

corpo de advogados próprios. Houve no caso Belo Monte uma mobilização 

                                       
68 “ En principio, toda estrategia de reclamo de derechos, en especial en casos que expresan 
conflictos colectivos, tiene un claro sentido político. Luego, um elemento central para obtener 
un resultado positivo en los plan-teos judiciales es la posibilidad de articular lo político con lo 
jurídico, de modo que la solución del caso legal contribuya a transformar las deficiencias 

institucionales, las políticas de Estado o los problemas sociales que han originado el reclamo” 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La lucha por el derecho: litígio estratégico e 
derechos humanos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008. p. 26 
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que podemos denominar “mobilização do direito” 69, e foi essa mobilização 

que este estudo buscou mapear. 

 O caso Belo Monte possui uma mobilização bastante peculiar. Como 

mencionado acima, ela agrega uma série de entidades da sociedade civil e 

movimentos sociais dos mais variados perfis, com base nos quais os atores 

dividem as tarefas entre si e formam articulações e parcerias, surgindo 

então uma grande rede de atuação. A articulação em rede é importante, 

pois forma-se um “ator coletivo”, ou seja, as demandas são fortalecidas a 

partir do momento em que partem, não mais de um só ator, mas de um 

grande grupo e, para concretizá-las, são pensadas estratégias e diretrizes 

em conjunto, evitando assim a repetição de tarefas. Ainda, há um fluxo de 

informações e troca de experiências dentro da rede, que agrega aos atores 

individualmente.  

 Não apenas a sociedade civil se articulou no caso Belo Monte, mas os 

órgãos de litígio do Estado também desempenharam um papel fundamental. 

Houve uma intensa articulação entre Ministério Público Federal, Defensoria 

Pública e entidades, que também foi marcada pela divisão de tarefas a 

partir das atribuições institucionais dos órgãos, como será tratado mais a 

frente. 

 Para melhor compreensão dos dados obtidos acerca da mobilização 

do direito  no caso Belo Monte, dividi as entidades entrevistadas em quatro 

grandes perfis, com base em sua atuação: a) entidades rede ; b) entidades 

organizadas com atuação na esfera interna; c) entidades organizadas com 

atuação na esfera internacional; d)entidades comunitárias. A seguir, 

buscarei recontar a mobilização do direito dessas entidades a partir desses 

perfis, seguida da atuação dos órgãos de litígio do Estado, e a relação 

destes com as entidades da sociedade civil e, por fim, mencionarei outros 

atores importantes apontados nas entrevistas que circundam essa 

mobilização. 

                                       
69 Ver nota 11 
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O primeiro perfil consiste na Entidade Rede. Apesar da noção de 

uma “entidade rede” não ser muito usual, no caso Belo Monte é possível 

identificar que a articulação em rede entre os atores possui uma raiz 

comum, que é o Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS).  

O Movimento consiste, na verdade, em ”um coletivo de organizações 

e movimentos sociais e ambientalistas da região de Altamira e das áreas de 

influência do projeto da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que 

historicamente se opuseram à sua instalação no rio Xingu. Além de contar 

com o apoio de  organizações locais, estaduais, nacionais e internacionais, 

o MXVPS agrega entidades representativas de ribeirinhos, pescadores, 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, indígenas, moradores de Altamira, 

atingidos por barragens, movimentos de mulheres e organizações religiosas 

e ecumênicas.”70 Apesar do movimento em torno de Belo Monte existir 

desde 1989, quando ocorreu o Primeiro Encontro dos Povos do Xingu, o 

Xingu Vivo Para Sempre apenas foi formalizado com este nome em 2008, 

                                       
70 http://www.xinguvivo.org.br/quem-somos/ 

Figura 3: Mobilização do Direito 

http://www.xinguvivo.org.br/quem-somos/
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quando com a retomada das obra de Belo Monte, ocorreu o Encontro Xingu 

Vivo Para Sempre. Portanto, trata-se de uma entidade que nasce em 

decorrência de Belo Monte, a partir da mobilização social, e cuja finalidade é 

articular os diferentes atores, desde os movimentos sociais locais até ONGs 

internacionais, de modo a pensar em estratégias coletivas de atuação. 

Assim, podemos dizer que, ao mesmo tempo em que o Xingu Vivo articula a 

rede, ele é a própria rede.  

 De acordo com Antonia Melo, coordenadora do MXVPS, a atuação 

possui três frentes: a frente jurídica, a frente de comunicação e a frente de 

mobilização das comunidades indígenas e não indígenas. Os atores que 

compõem o movimento dividem-se então, nessas frentes, articulando suas 

estratégias entre si. Assim sendo, por exemplo, ao mesmo tempo em que 

parceiros e advogados voluntários cuidam da atuação jurídica, outras 

entidades vão às comunidades realizar formações em direito, jornalistas 

voluntários escrevem reportagens e as divulgam nos sites e redes sociais 

das entidades, e assim em diante. 

 O Fórum Carajás também pertence ao perfil de entidade rede, no 

entanto, é preciso destacar que no caso Belo Monte não exerceu esse papel. 

Na verdade, o Fórum Carajás é uma entidade do Maranhão, que consiste 

em uma “teia de entidades do Maranhão, Pará e Tocantins que acompanha 

as políticas de projetos para a Região do Carajás, promovendo atividades de 

sensibilização da opinião pública, formação de lideranças, realizando 

estudos no sentido do fortalecimento do Movimento Popular para uma 

intervenção mais qualificada nas políticas públicas e consequentemente 

maior democratização na distribuição dos recursos” 71. O caso Belo Monte 

apenas surgiu em sua agenda por conta deste contato com entidades 

Paraenses, que sabendo de sua atuação na questão das barragens na bacia 

do Araguaia-Tocantins, chamaram o Fórum para contribuir na discussão em 

torno de Belo Monte, de modo que não ficasse estagnada em torno de 

atores do Pará apenas. Neste sentido, o Fórum Carajás publicou matérias 

na mídia sobre Belo Monte. Além disso, também foi convidado pelo Instituto 

                                       
71 Disponível em: http://www.forumcarajas.org.br/ 
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Socioambiental (ISA) para ingressar conjuntamente como amicus curiae na 

ADIn 3573. 

O segundo perfil de entidade consiste nas Entidades Organizadas. 

Estão nesse grupo as ONGs e entidades intermediárias às grandes, que 

contam com uma organização interna maior, com um corpo de advogados 

próprio, e realizam uma atuação jurídica mais específica, como a 

propositura de ações, coleta de documentos e informações para os órgãos 

de litígio do Estado, bem como o acompanhamento das ações por eles 

propostas ou o encaminhamento de casos, como será tratado mais a frente. 

Interessante notar que as entidades organizadas se articulam não apenas 

entre si, mas com as comunidades e movimentos sociais, e realizam nesse 

sentido muitas atividades comunitárias também (grassroots), de modo que 

não há uma divisão clara em relação às entidades comunitárias. Isso 

ocorre, primeiramente, porque há uma tentativa de não afastamento dessa 

atuação jurídica dos povos indígenas, comunidades locais e movimentos. 

Em outras palavras, as demandas de base da mobilização devem ser 

incorporadas às suas diretrizes. Em segundo lugar, geralmente há um fluxo 

muito grande de pessoas entre movimentos e entidades comunitárias e 

entidades organizadas, de tal modo que, muitas vezes a mesma pessoa 

atua em ambos. 

As entidades organizadas podem ser divididas em dois tipos: as que 

lidam com a esfera nacional e as que lidam com a esfera internacional. 

Essa divisão ocorre, pois entidades com expertise de atuação na esfera 

internacional protagonizaram o encaminhamento do caso Belo Monte para o 

Sistema Interamericano e realizaram o acompanhamento das ações, bem 

como apresentaram denúncias acerca de violações de direitos no Sistema 

ONU, ao passo que, as outras se direcionaram ao judiciário interno, 

conjuntamente com os órgãos de litígio do Estado. Na prática, esta divisão 

não é tão clara, uma vez que muitas delas atuaram nos dois âmbitos. Há 

também uma troca de conhecimento entre essas entidades e parceiras, nas 

duas esferas. Em relação às entidades organizadas que lidaram mais com a 

esfera interna, os entrevistados foram o ISA e o CIMI e, na esfera 
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internacional, foi a Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos 

(SDDH). 

Primeiramente, em relação ao Instituto Socioambiental (ISA), ele é 

uma é uma Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –

 “sem fins lucrativos, fundada em 1994, para propor soluções de forma 

integrada às questões sociais e ambientais, com foco central na defesa de 

bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao 

patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos” 72, e atua com base 

nas seguintes linhas: “defesa dos direitos socioambientais; monitoramento 

e proposição de alternativas às políticas públicas; pesquisa, difusão, 

documentação de informações socioambientais; desenvolvimento de 

modelos participativos de sustentabilidade socioambiental; fortalecimento 

institucional dos parceiros locais” 73. De acordo com Leonardo Amorim, 

advogado do ISA, a entidade trabalha em duas bacias hidrográficas: a bacia 

do Xingu e a bacia do Rio Negro e Rio Branco. Em relação à bacia do Xingu, 

possuem projetos na região ligados a reflorestamento, reservas 

extrativistas e proteção dos povos e populações em geral74. E foi dentro 

desse programa de atuação na bacia do Xingu que o caso Belo Monte surgiu 

na agenda da entidade. Atualmente, a entidade exerce principalmente uma 

atividade de monitoramento, que, conforme expõe Leonardo, possui três 

níveis. O primeiro nível é o monitoramento do licenciamento ambiental, 

observando se este está sendo desenvolvido por empreendedor e governo 

dentro dos parâmetros legais. Inicialmente, percebendo que não havia 

instância independente do governo para monitorar a construção do 

empreendimento e o licenciamento ambiental, o ISA, junto a outras 

entidades, pretendiam criar o “Observatório Belo Monte”. No entanto, o 

                                       
72 Disponível em: http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa 
73 Idem 
74 “O Programa Xingu quer contribuir com o ordenamento socioambiental da Bacia do Rio 
Xingu, considerando a expressiva diversidade socioambiental que a caracteriza e a 
importância do corredor de áreas protegidas de 28 milhões de ha que inclui Terras Indígenas 
e Unidades de Conservação, ao longo do Rio Xingu. Articulando parcerias e promovendo 
diálogos intersetoriais, o Programa desenvolve projetos voltados à proteção e 
sustentabilidade dos 26 povos indígenas e das populações ribeirinhas que habitam a região, 

à viabilização da agricultura familiar, à adequação ambiental da produção agropecuária e à 
proteção dos recursos hídricos.” Disponível em: 
 http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/xingu 

http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa
http://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/programas/xingu
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próprio Governo criou o “Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Xingu (PDRS)” 75, no qual as entidades conseguiram incluir uma câmara 

técnica de monitoramento (CTM) das condicionantes de Belo Monte, que 

conta com membros da sociedade civil, membros do governo e do 

empreendedor. Atualmente, a câmara técnica iniciará um projeto de 

monitoramento independente de algumas condicionantes, sendo que a 

Fundação Getúlio Vargas realizará o trabalho técnico de coleta de 

informações, e a câmara analisará os dados e decidirá os encaminhamentos 

políticos para correção dos problemas identificados. O segundo nível 

consiste no monitoramento dos impactos nas populações e nas duas terras 

indígenas (Arara e Paquiçamba) a partir da leitura e análise de documentos, 

como os relatórios produzidos pelo IBAMA. E, por fim, o terceiro nível é um 

trabalho que está se iniciando, de monitoramento da pesca nas terras 

indígenas, tendo por objetivo levar pesquisadores da Universidade Federal 

do Pará para coletar dados, e também ensinar os índios a realizar essa 

coleta. A partir dessas atividades, o ISA repassa informações e dados para 

entidades parceiras, como o Movimento Xingu Vivo, bem como para o 

Ministério Público Federal e para a Defensoria Pública. 

O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) é um organismo vinculado 

a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e foi fundado ainda no 

regime militar, em 1972, visando “favorecer a articulação entre aldeias e 

povos, promovendo as grandes assembleias indígenas, onde se desenharam 

os primeiros contornos da luta pela garantia do direito à diversidade 

cultural” 76. A entidade atua no sentido de apoiar a luta dos índios pela 

concretização de seus direitos, a partir de uma perspectiva intercultural. De 

acordo com o advogado do CIMI, Adelar Cupsinski, o caso Belo Monte surge 

na agenda do CIMI fundamentalmente por duas questões: primeiramente, 

                                       
75 O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu consiste em “um dos 
instrumentos para a descentralização das políticas públicas”, com o objetivo de elaborar “um 
planejamento para a região visando a maximização dos benefícios gerados pelos 
empreendimentos e a mitigação de possíveis impactos negativos, especialmente os de 
natureza social e ambiental”. Disponível em: 
 http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=9cbd2d8c-9e8c-4db0-a362-

f7f4af1e9b96&groupId=24915 
76 Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-
br/?system=paginas&conteudo_id=5685&action=read 

http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=9cbd2d8c-9e8c-4db0-a362-f7f4af1e9b96&groupId=24915
http://www.mi.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=9cbd2d8c-9e8c-4db0-a362-f7f4af1e9b96&groupId=24915
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=paginas&conteudo_id=5685&action=read
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=paginas&conteudo_id=5685&action=read
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por incidir em direitos indígenas e, em segundo lugar, pelo fato da 

construção da Usina, nos moldes que está realizada, representar, na visão 

da entidade, um modelo desenvolvimentista problemático, “que não 

respeita essas populações locais e populações urbanas”. A atuação do CIMI 

no caso foi pautada por estratégias nos campos político, jurídico e social. 

Em relação à atuação jurídica do CIMI, a entidade impetrou ação civil 

pública ação de autoria própria77, além de ter se articulado com o Ministério 

Público Federal fornecendo informações. Já as outras atuações foram 

articuladas com outras entidades, realizando tanto pressão política contrária 

ao empreendimento, bem como indo às comunidades para realizar 

formações sobre direitos. 

Já em relação às entidades organizadas da esfera internacional, a 

Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos (SDDH) foi fundada em 

1977 e, em um contexto de regime militar, lidava principalmente com a 

defesa de presos políticos, mas ao longo do tempo foi assumindo muitas 

outras bandeiras ligadas às violações de direitos humanos no Estado do 

Pará. Atualmente, a SDDH “tem como missão a valorização e Defesa dos 

Direitos Humanos na perspectiva de uma Sociedade Justa e Igualitária, cujo 

objetivo é a defesa dos atingidos por violações de direitos humanos, e vem 

atuando sempre para desenvolver e propagar mecanismos de difusão da 

cultura de Direitos Humanos, participando da elaboração de políticas 

públicas, em especial nas áreas de justiça e segurança pública e, mais 

recentemente na área de educação em direitos humanos”. 78 Suas ações 

envolvem “pesquisa, proteção, denúncia, e proposição, de âmbito regional e 

internacional”79. O modo pelo qual o caso Belo Monte entrou na agenda da 

entidade é bastante significativo da articulação entre movimentos sociais e 

entidades. Conforme expõe a advogada da SDDH, Roberta Amanajás, a 

entidade sempre teve uma relação muito próxima com o “Movimento de 

Mulheres do Campo e da Cidade (MMCC)” 80, uma vez que o movimento foi 

fundado por uma ex-presidente da SDDH, e também pelo fato de Antonia 

                                       
77  ACP 0024231-17.2010.4.01.3900 
78 Disponível em: http://sddh.org.br/?page_id=107 
79 Idem  
80 http://www.mmcc.org.br/quem%20somos.htm 

http://sddh.org.br/?page_id=107
http://www.mmcc.org.br/quem%20somos.htm
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Melo, coordenadora do Movimento Xingu Vivo Para Sempre ser uma das 

atuantes. O Movimento foi responsável por uma importante resistência a 

Belo Monte e, por conta desse contato, a SDDH sempre esteve envolvida. 

No entanto, a advogada faz a ressalva de que até 2006 acreditava-se que 

Belo Monte não tinha potencial de retornar, mas, no entanto, quando o 

projeto é retomado pelo governo de forma clara, a entidade passa a apoiar 

o Movimento Xingu Vivo e os povos da região. Portanto, a partir dessa 

relação com o Movimento de Mulheres e das demandas realizadas pelos 

povos indígenas da região a Sociedade Paraense, o caso entra 

definitivamente nem sua agenda. A partir disso, a SDDH teve uma intensa 

atuação no caso. Apesar de ter atuado principalmente na esfera 

internacional, também desempenhou um importante papel na esfera 

nacional. Nesse âmbito, a entidade trabalhou principalmente com a defesa 

das lideranças criminalizadas, como Antonia Melo, coordenadora do Xingu 

Vivo, e de José Carlos do Arara, liderança indígena, casos que foram 

encaminhados ao Programa de Defensores de Direitos Humanos81. Em 

relação a esse tema, houve também uma atuação externa, no sentido de 

encaminhar as denúncias de violação de direitos à ONU e informar a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos82. Já em relação a atuação 

em âmbito internacional propriamente, em primeiro lugar, a SDDH, em 

parceria com outras entidades da sociedade civil83, entrou, em 2010, com 

pedido de Medida Cautelar no Sistema Interamericano, e posteriormente, 

entrou com petição para uma ação principal, que ainda está em trâmite. 

                                       
81 “O programa foi criado em 2004 e tem como objetivo a adoção e articulação de medidas 

que possibilitem garantir a proteção de pessoas que estejam em situação de risco ou ameaça 
em decorrência de sua atuação na promoção ou defesa dos direitos humanos. A política 
nacional de proteção aos defensores dos direitos humanos foi instituída pelo Decreto 
Presidencial nº. 6.044, de 12 de fevereiro de 2007.” Disponível em: 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitos-
humanos-1  
82 Um exemplo foi o ocorrido no dia 16 de junho de 2012, quando após manifestação contra 
Belo Monte, lideranças dos movimentos foram indiciadas e presas preventivamente alguns 
dias depois. De acordo com Joelson Cavalcante, advogado da AIDA, trata-se de “tentativa 
clara de criminalizar os defensores de direitos humanos e do meio ambiente, que trabalham 
para proteger as comunidades afetadas por Belo Monte”. Disponível em: 
http://reporterbrasil.org.br/2012/06/ongs-denunciam-a-onu-perseguicao-da-policia-a-
manifestantes-contra-belo-monte/ 
83 Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Prelazia do Xingu, Movimento Xingu Vivo Para 
Sempre (MXVPS), Coordenação Das Organizações Indígenas Da Amazônia Brasileira 
(COIAB), Justiça Global e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA)  

http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitos-humanos-1
http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitos-humanos-1
http://reporterbrasil.org.br/2012/06/ongs-denunciam-a-onu-perseguicao-da-policia-a-manifestantes-contra-belo-monte/
http://reporterbrasil.org.br/2012/06/ongs-denunciam-a-onu-perseguicao-da-policia-a-manifestantes-contra-belo-monte/
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Além disso, também encaminhou uma série de informes ao Sistema. Em 

segundo lugar, a entidade também atuou no Sistema ONU, trabalhando 

com diversas relatorias, sobretudo a Relatoria Especial da ONU para direitos 

dos povos indígenas, junto ao Prof. James Anaya. O objetivo da atuação nas 

relatorias era denunciar as violações de direitos dos povos indígenas 

decorrentes de Belo Monte, especialmente a violação do direito a consulta 

prévia. 

O último perfil de entidade são as entidades comunitárias 

(grassroots), voltadas para o âmbito local, para a comunidade e seu 

desenvolvimento social. Trabalham junto às comunidades e movimentos 

locais, no sentido de apoiar mobilizações e difundir a causa. Também se 

articulam com outras entidades no sentido de fornecer sua infra-estrutura 

para organização de seminários, palestras e eventos. A Prelazia do Xingu, 

nesse sentido, é uma entidade eclesiástica, que devido à sua proximidade a 

Belo Monte e relação com as comunidade, participa da mobilização contrária 

à construção de Belo Monte. Apesar de não se dizer uma entidade 

protagonista, tendo sempre atuado em conjunto a outras entidades, a 

Prelazia participou por meio da atuação junto às comunidades e disposição 

de sua infraestrutura. De acordo com Dom Erwin, bispo da Prelazia: 

 

“Inclusive não achamos que nós somos os protagonistas, quem é 

protagonista é o povo mesmo, e nós queremos criar o espaço para que o 

povo possa se manifestar. E tem várias organizações, organizamos, 

entidades que se manifestaram, e nós fechamos então com essas entidades 

para além das fronteiras de religião, ou de confissão religiosa.” 

 

Importante mencionar que Dom Erwin é presidente do CIMI, o que 

revela novamente o fluxo de pessoas entre diferentes entidades e, a partir 

disso, as articulações travadas.  

 Ainda em relação às entidades de um modo geral, um último ponto 

importante a ser mencionado envolve a questão do financiamento para 

atuar no caso Belo Monte. Em casos como Belo Monte, que envolvem 
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grandes questões de direitos humanos, desenvolvimento econômico  ou 

questões ambientais, é muito comum as entidades receberem 

financiamento, por exemplo de ONGs internacionais ou estrangeiras de 

grande porte ou de entidades financiadoras de programas voltados a 

direitos humanos. No entanto, a maioria dos entrevistados no caso 

mencionou não terem recebido financiamentos específicos para atuarem no 

caso Belo Monte, tendo realizado suas atividades com base em doações, 

trabalho voluntário e parcerias. Apenas o ISA mencionou receber 

financiamento para seu projeto na bacia do Xingu como um todo, 

destacando a Fundação Mott, que financia programas ligados ao meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável na América Latina84, e a Fundação 

Rainforest da Noruega85 que atua na proteção dos povos indígenas e do 

meio ambiente na Amazônia. 

 Passando para a atuação dos órgãos de litígio do Estado, no caso 

Belo Monte atuaram principalmente a Defensoria Pública do Estado do Pará 

e o Ministério Público Federal86.  

  O Ministério Público Federal possui a competência institucional de 

fazer a defesa jurídica dos povos indígenas87, e portanto, a questão faz 

parte da agenda do órgão. Começou a atuar no caso Belo Monte ainda em 

2000, quando o Procurador da República, Felicio Pontes, foi acionado por 

povos indígenas que haviam encontrado uma régua métrica sendo colocada 

em suas terras: 

 

“No ano 2000 houve um encontro de procuradores da República com os 

indígenas do Xingu. Representantes do povo Juruna, da Volta Grande do 

Xingu, disseram que encontraram nas margens do rio várias tábuas com 

                                       
84 Disponível em: http://www.mott.org/FundingInterests/Regions/latinamerica 
85 Disponível em:http://www.regnskog.no/en/home 
86 O Ministério Público Estadual foi mencionado em apenas na entrevista com a Defensora 
Andreia Barreto, e devido ao prazo da pesquisa não foi possível entrevistar nenhum membro 
desse órgão. É possível afirmar que teve uma participação minoritária no caso, mas que os 
principais órgãos na articulação, especialmente de acordo com as narrativas das entidades 
da sociedade civil, foram Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado. 
87 Art. 129, V, CF: 
“Art. 129 : São funções institucionais do Ministério Público: 
 V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas” 

http://www.mott.org/FundingInterests/Regions/latinamerica
http://www.regnskog.no/en/home
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números gravados. Eram réguas de medição. Estavam assustados. Temiam 

que fosse mais uma tentativa de construir uma barragem no Xingu. A 

lembrança do I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu em 1989, quando a 

índia Kaiapó Tuíra passou o facão no rosto de um dirigente da 

ELETRONORTE, ainda estava nítida.” 88 

 

 A partir de então, o órgão passou a investigar o caso e levantar 

informações, entrando com a primeira ação civil pública no ano de 2001, 

para suspender o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Hidrelétrica 

de Belo Monte. Até o momento89, o órgão já entrou com outras 16 ações 

civis públicas, além de outras, que somam um total de 20 ações contra o 

empreendimento.  

 Já a Defensoria Pública do Estado do Pará começa a atuar no caso 

Belo Monte posteriormente, por volta de 2010, quando o Ministério do Meio 

Ambiente concede a licença prévia para a construção da Usina. De acordo 

com a Defensora Andreia Barreto, a atuação da Defensoria se voltou mais 

para os diretamente atingidos pela obra. Então, a maioria dos casos envolve 

indenizações, reassentamentos coletivos, ações de direitos a informação 

contra o empreendedor, dentre outros. Neste sentido, a Defensoria não lida 

apenas com populações indígenas, mas com uma série de outros grupos 

como ribeirinhos, pecadores, moradores de Altamira e indígenas fora do 

território, apenas para citar alguns. Logo no início de sua atuação, a 

Defensoria formou um grupo de trabalho “coordenado pelo Defensor Público 

Geral, com a finalidade de pesquisar, estudar, assessorar e propor, no 

âmbito da Defensoria Pública, medidas de atuação judicial e extrajudicial, 

visando a garantia dos direitos das populações atingidas pelas obras de 

construção, implantação e funcionamento da Usina de Belo Monte/ Altamira 

                                       
88Disponível em:  
http://belomontedeviolencias.blogspot.com.br/search/label/hist%C3%B3rico%20judicial 
89 Tabela de ações propostas pelo MPF no caso Belo Monte acessada pela última vez em: 

10.11.2013. Disponível em: 
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_2
3-10-13.pdf 

http://belomontedeviolencias.blogspot.com.br/search/label/hist%C3%B3rico%20judicial
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_23-10-13.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2013/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_23-10-13.pdf
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e região.”. 90 O grupo é composto por sete defensores, cada qual atuando 

em uma temática diferente relacionada ao caso, como por exemplo família, 

fazenda pública, criança e adolescente, questões agrárias e diretamente 

atingidos. Além do grupo, a Defensoria do Pará também possui um órgão 

interno denominado “Entrância Especial” que consiste em um “órgão de 

Atuação da Defensoria Pública perante os órgãos administrativos e judiciais 

de instância superior”91, de modo que, de acordo com Andreia, o defensor 

da entrância que cuida das ações relacionadas a Belo Monte que se 

encontram no segundo grau, dá prioridade ao caso, se especializa no tema 

e pensa em estratégias para dar visibilidade ao procedimento. 

 Apesar da divisão de tarefas entre Ministério Público e Defensoria 

Pública parecer relativamente clara, sendo que o primeiro lida mais com as 

questões de âmbito federal, principalmente o processo de licenciamento e 

questões envolvendo territórios indígenas, e a segunda, com questões de 

âmbito estadual, principalmente os diretamente afetados - é importante 

ressaltar que ela não era tão clara logo de início. De acordo com a 

Defensora Andreia Barreto, a partir de reuniões e trocas de informações 

entre ambos, foram definidas linhas de atuação de modo a não cumular 

trabalho: 

 

“[...] essa articulação com o Ministério Público Federal, por exemplo, faz 

com que cada um atue dentro do âmbito das suas atribuições, mas ao 

mesmo tempo a gente reduz o número de trabalho, porque às vezes 

pessoas demandam todos os órgãos do município [...]. Então a gente 

sempre desenha isso, em quase tudo, não só em Belo Monte, mas nas 

ações que eu trabalho diretamente: questões agrárias, conflitos no 

campo...” 

 

 Uma última observação importante em relação aos órgãos de litígio 

do Estado especificamente, ainda deve ser feita. Em relação ao perfil dos 

                                       
90 Portaria 221/10. Disponível em: 
http://www.defensoria.pa.gov.br/anexos/File/portarias/2010/Portaria-221-2010.pdf 
91 Disponível em: http://defensoria.pa.gov.br/conteudos.php?area=entrancia_especial 

http://www.defensoria.pa.gov.br/anexos/File/portarias/2010/Portaria-221-2010.pdf
http://defensoria.pa.gov.br/conteudos.php?area=entrancia_especial
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entrevistados do MPF e da Defensoria, notei que eles se assemelhavam com 

os perfis dos entrevistados das entidades da sociedade civil. Tanto a 

Defensora como o Procurador entrevistados possuem formação em Direitos 

Humanos. Outros elementos como experiências pessoais e familiares, 

formação acadêmica e experiências profissionais anteriores permeiam as 

trajetórias desses entrevistados, aproximando seus perfis aos daqueles que 

atuam diretamente em entidades de defesa de direitos humanos, o que 

pode ser muito indicativo do perfil de profissionais que formam essas 

instituições, e do porquê elas se voltam cada vez mais ao diálogo e 

articulação com entidades da sociedade civil e movimentos sociais.92 

 Como exposto no início do capítulo, a articulação entre as entidades e 

os órgãos de litígio do Estado foi muito profunda no caso Belo Monte. A 

partir do momento em que esses órgãos possuem a competência legal de 

atuar na defesa de direitos, e especialmente o Ministério Público Federal na 

defesa de direitos dos povos indígenas, as próprias entidades da sociedade 

civil passam a realizar mudanças na sua forma de atuação. Ou seja, uma 

vez que os órgãos possuem a legitimidade ativa para ingressar com as 

ações em âmbito nacional93, as entidades atuam menos nesse sentido, e 

realizam outras atividades. A partir das entrevistas, notei duas formas 

diferentes de relação entre órgãos e entidades: “apoio documental” e 

“encaminhamentos de casos”. 

 O trabalho de apoio documental foi realizado com todas as entidades, 

salvo o Fórum Carajás, que não teve contato com os órgãos de litígio do 

Estado. Dentro de suas atuações, as entidades coletam uma grande 

quantidade de material, e o repassam tanto ao MPF como a Defensoria, de 

modo a auxiliá-los. De acordo com Leonardo Amorim (ISA): 

 

                                       
92 Esse tema não foi escopo desta pesquisa. No entanto, acredito que essa pode ser uma 
agenda de pesquisa importante, e nesse sentido, achei pertinente fazer este apontamento. 
93 Durante a entrevista, o Procurador Felicio Pontes Jr. mencionou que há hoje uma 
discussão interna no MPF se o órgão deve ou não participar dos processos nas cortes 

internacionais. Neste sentido, a Defensora Pública Andreia Barreto menciona que a 
Defensoria Pública nomeou este ano o Defensor Carlos Eduardo Barros para representar o 
órgão perante a Corte Interamericana, e fazer a defesa de vítimas sem representação legal. 
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“No fim das contas, quem faz isso no caso Belo Monte de ler esses detalhes 

procedimentais do licenciamento somos nós, então a gente acaba fazendo 

esse trabalho de facilitar o trabalho de outros atores sociais como o 

Movimento Xingu Vivo, ou até repassando dados que são importantes para 

o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para que eles atuem no 

caso” 

  

“A gente tem um contato direto e constante com as duas instituições, que é 

um outro perfil, um perfil mais técnico de apoio à atuação geral desses 

órgãos,que eles já fazem por atribuição institucional.” 

 

  Importante ressaltar que esse apoio documental não é uma atividade 

distanciada entre os atores, ou seja, não se trata apenas do órgão 

solicitando determinada informação, mas se trata, nas falas das entidades, 

de uma articulação, no sentido de haver um intenso diálogo e uma parceria 

entre ambos. Essa atividade é especialmente importante para a Defensoria, 

que se envolve também com a investigação do caso, e ela própria realiza 

seu levantamento de dados. Conforme aponta o Procurador Felicio Pontes 

Jr: 

 

“Quando a gente está enfrentando o próprio Governo em um projeto desse, 

fica mais difícil de eu conseguir informações do Governo. A gente já tem 

problema muito grande de conseguir informações em uma região como a 

Amazônia, muito dificultoso, e nesse caso, essa carência de informações 

que normalmente já existe, e se agrava quando o projeto é contra o 

governo, ela é suprida através das entidades da sociedade civil. Então nós 

temos entidades de pesquisa científica da sociedade civil, na Amazônia, 

temos também associações indígenas, associações das mais variadas 

espécies que você possa imaginar, e todas elas, na maioria das vezes, tem 

contato direto com as populações que nós não temos, por estas 

procuradorias estarem localizadas longe das terras indígenas. Então essa 

parceria é fundamental. Trazer essas informações ao MPF para que isso 



61 

 

possa ser lapidado aqui e transformado em ação judicial foi fundamental 

[...]” 

 

 Em relação ao “encaminhamento de casos” 94, a Sociedade Paraense 

de Defesa de Direitos Humanos e o Movimento Xingu Vivo mencionaram 

realizar esse tipo de atividade. Conforme essas entidades se deparam com 

casos de violações de direitos em suas atuações ou pessoas se dirigem até 

essas entidades para denunciar um determinado caso, as entidades os 

repassam para os órgãos. Conforme explica a Defensora Andreia: 

 

“O Movimento Xingu Vivo também (é próximo), eles encaminham muita 

gente, porque eles fazem um trabalho de orientação, não orientação 

propriamente jurídica, mas orientação dos atingidos, e quando eles 

identificam eles encaminham para a defensoria, e ultimamente a gente tem 

recebido [...] pessoas vindo até da própria empresa, do empreendedor[...].” 

 

Apesar dos entrevistados não terem apontado muitos motivos 

específicos para realizarem os encaminhamentos, além da competência dos 

órgãos de litígio, Roberta Amanajás (SDDH) traz uma interessante reflexão. 

A advogada menciona que o Judiciário apresenta dificuldades para as 

entidades, de modo que não é sempre vantajoso propor ações, sendo 

preferível por vezes delegar essa atividade aos órgãos: 

  

“[...] eu acho que nós evitamos algumas vezes sim entrar com ação 

judicial. Porque o judiciário muitas vezes foi moroso. E que aí, nós as vezes 

tentávamos evitar ações judiciais, representando os órgãos MPF e a 

Defensoria Pública, e aí não atuamos assim diretamente, mas mais como 

representação no caso, e quando ingressamos não atuamos sozinhos. Mas 

isso é uma estratégia que Belo Monte só veio ratificar.” 

                                       
94 O encaminhamento de casos a Defensoria ou ao Ministério Público Federal também foi 
denominado pelos entrevistados como “denúncia” ou “representação”.  
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Por fim, foram mencionados alguns outros atores que também 

desempenharam um papel relevante dentro da mobilização. Primeiramente, 

como já mencionado, as comunidades e movimentos sociais - como 

movimentos indígenas, de mulheres, pescadores, agricultores, diretamente 

atingidos, sindicatos, dentre outros - são a base da mobilização social em 

torno de Belo Monte, e deles partem as demandas que guiam as atuações 

das entidades. Em segundo lugar, a mídia também foi apontada como um 

ator relevante. Por exemplo, em relação ao MXVPS, há a frente de 

comunicação composta por jornalistas, que trabalham na divulgação de 

notícias, de modo a dar maior visibilidade ao caso. Já a Defensoria 

menciona que a mídia foi um importante canal de divulgação de seu 

trabalho, se utilizando, por exemplo, de jornais locais para a divulgação de 

atendimentos em bairros atingidos pelas obras. Em terceiro, a 

Universidade/Academia foi mencionada também, uma vez que a 

produção de pesquisas sobre o tema auxilia na atuação, seja com a 

contribuição de dados técnicos ou na melhoria da percepção dos atores do 

campo com o qual estão lidando, como por exemplo o Judiciário. Já em 

relação a órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, a maioria dos 

entrevistados mencionou não ter existido grandes articulações, e sim, 

apenas, algumas atuações pontuais. Roberta Amanajás menciona que a 

SDDH utilizou a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria Estadual de 

Justiça, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o Programa de 

Proteção de Defensores de Direitos Humanos, no sentido de encaminhar 

Figura 4: Relação entre entidades da sociedade civil e 

órgãos de litígio do Estado 
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algumas denúncias. Já a Defensora Andreia, mencionou a colaboração do 

INCRA no sentido de identificar áreas de conflito de terras. 

Portanto, a partir da reconstrução das atuações dos atores 

entrevistados, se torna clara a grande mobilização do direito em torno do 

caso Belo Monte, e como eles ao se articularem e dividirem tarefas, formam 

uma verdadeira rede de atuação. Mas, o importante para este estudo, é que 

essa mobilização se utiliza do Poder Judiciário para tentar concretizar suas 

demandas e, à medida em que surgem problemas nessa relação, elas 

passam a disputar este espaço.  
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5.  O Caso Belo Monte no Judiciário: as Rodadas Nacional e 

Internacional 

 

 Uma vez compreendido o perfil dos atores e sua forma de atuação no 

caso, ou seja, de onde partem as narrativas que embasam este trabalho, 

partirei agora para a análise do papel do Judiciário no caso Belo Monte. 

Portanto, neste capítulo, pretendo expor as respostas obtidas pelos atores 

nos Tribunais, e mapear os elementos da dinâmica do Judiciário que 

condicionaram tais respostas. Em outras palavras, realizar um mapeamento 

dos elementos que ocasionaram uma maior ou menor responsividade dos 

tribunais às demandas apresentadas pelos atores. 

 Neste sentido, a partir das entrevistas realizadas, notei que os 

entrevistados situavam o caso em termos de Judiciário Nacional – 

englobando primeira instância (vara local), segunda instância (TRF-1) e STF 

– e Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Portanto, seguindo a 

narrativa, busquei apresentar as descobertas justamente a partir destes 

dois cenários, ou, em duas rodadas do caso Belo Monte: o caso na esfera 

nacional e o caso na esfera internacional. 

 

5.1 Belo Monte e o Judiciário Brasileiro: Tribunais Restritivos de 

Direitos 

 

 As narrativas dos atores do caso Belo Monte acerca de sua atuação 

judicial nos Tribunais Brasileiros apresentaram quatro eixos centrais: seus 

objetivos ao optar pela atuação judicial, os problemas enfrentados, os 

resultados obtidos e as expectativas em relação às ações que ainda não 

foram julgadas. Portanto, a partir desses eixos buscarei reconstruir essa 

dinâmica entre atores e Tribunais.  
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5.1.1. Objetivos: Uma Reação aos Entraves? 

 

A maioria dos entrevistados tinha como objetivo principal com a 

atuação judicial nos Tribunais nacionais, a paralisação das obras de Belo 

Monte. De acordo com Roberta Amanajás, da Sociedade Paraense de Defesa 

de Direitos Humanos: 

 

“O objetivo da atuação era fortalecer a resistência da região no sentido de 

parar a hidrelétrica de Belo Monte, por entender que ela é violadora de 

direitos humanos.” 

 

 No entanto, esse objetivo foi problematizado por alguns atores. Isso 

porque, passados dois anos da emissão da licença de instalação pelo 

IBAMA95, a obra já está bastante avançada, o que, de acordo com a 

Defensora Andreia Barreto, faz parecer bastante irreal a possibilidade de 

paralisação e não construção: 

 

“Não acredito que hoje haja uma paralisação da obra, que desconstrua 

tudo. Ultimamente a gente tem brigado muito pelas condicionantes.” 

 

 Portanto, como também expõe o advogado do ISA, Leonardo 

Amorim, a emissão da licença de instalação levou a entidade a repensar 

seus objetivos: Antes, buscava-se parar a obra. Porém, com o avanço da 

construção, a atuação se volta mais para sanar as irregularidades do 

processo de licenciamento, e fazer com que se cumpram direitos 

fundamentais, como o direito às oitivas dos índios, além das condicionantes 

do processo de licenciamento ambiental. 

Neste sentido, os objetivos dos entrevistados com as ações judiciais 

no caso Belo Monte consistiam, primeiramente em parar a obra/sanar as 

                                       
95 A licença de instalação foi concedida no ano de 2011 
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irregularidades do licenciamento ambiental. A questão que surge é: seriam 

esses apenas os objetivos? Ou parar a obra/ sanar irregularidades consistia 

em uma estratégia dos atores planejada para o poder judiciário? 

 Os atores entrevistados possuem outras experiências com o 

judiciário, ligadas à temática dos direitos indígenas e direitos 

socioambientais, e também constroem seus objetivos e estratégias com 

base nelas. Neste sentido, previamente à proposição de ações no caso Belo 

Monte, já se sabia que enfrentariam um cenário de não receptividade por 

parte do poder judiciário. De acordo com Roberta Amanajás (SDDH): 

 

“[...] na verdade, nós identificamos que isso não começa com Belo Monte - 

essas questões como morosidade da justiça. Isso é um fato que a SDDH 

nesses 37 anos conhece muito bem. Indígenas, quilombolas, populações 

tradicionais, trabalhadores rurais, historicamente têm seus direitos sempre 

violados e uma das formas de violação é acesso à justiça.” 

 

 Especialmente pelo fato da SDDH lidar com muitos temas de direitos 

humanos, a advogada demonstra essa percepção que, em temáticas 

semelhantes à de indígenas, o judiciário apresenta barreiras à atuação, 

como a morosidade do julgamento. A partir dessa noção prévia das 

adversidades nos tribunais, Roberta coloca que a estratégia formulada pela 

SDDH, não só em Belo Monte, é a de delegar, por vezes, a proposição das 

ações para os órgãos de litígio do Estado;  as entidades entram apenas com 

representações nesses órgãos. Quando as entidades propõem a ação, elas 

realizam essa atividade de forma conjunta: 

 

“[...] nós evitamos algumas vezes, sim, entrar com ação judicial. Porque o 

judiciário muitas vezes foi moroso. Nós às vezes tentávamos evitar ações 

judiciais, representando os órgãos MPF e a Defensoria Pública, e não 

atuamos diretamente, mas mais como representação no caso, e quando 
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ingressamos não atuamos sozinhos. Mas isso é uma estratégia que Belo 

Monte só veio ratificar.” 

 

 Porém, é interessante observar que, apesar da SDDH colocar essa 

divisão de tarefas com os órgãos de litígio do Estado como parte da 

estratégia, os próprios órgãos, ao se depararem com os mesmos problemas 

enfrentados pelas entidades, optam, por vezes, não entrar com ações 

judiciais. Dentro da Defensoria, há uma preferência por alternativas fora do 

Judiciário, como, por exemplo, acordos com o empreendedor, articulação 

com órgãos do executivo, como o INCRA, conforme o exposto no capítulo 

anterior. De acordo com a defensora Andreia: 

 

“A ação judicial, na verdade, ela é a última alternativa. Então quando a 

gente entra com ação, na verdade, é para buscar o reconhecimento, o 

reconhecimento do direito atingido ou alguma espécie de reparação, que 

são as maiores causas que a gente tem. Então o objetivo na verdade é o 

reconhecimento de direitos. Infelizmente o processo judicial não anda na 

mesma velocidade que as nossas expectativas [...]” 

 

 Com base nas narrativas acima expostas, é possível concluir que, no 

caso Belo Monte, ao se utilizarem das ações judiciais como estratégia de 

atuação, os atores possuíam como objetivo parar a obra ou sanar as 

irregularidades do licenciamento. Poder-se-ia pensar então que, a priori, o 

Poder Judiciário não teve tanta centralidade na atuação. Porém, essa não 

era a única estratégia utilizada pelos atores. As ações judiciais são apenas 

uma das estratégias combinadas a outras atuações políticas e sociais. No 

entanto, como explicarei a seguir, uma vez que os atores já possuem 

experiência anteriores com o Judiciário, ao formular suas estratégias, eles 

levam em consideração que há uma tendência a não concretização de 

demandas por direitos indígenas neste espaço. A seguir, serão explorados 

os entraves enfrentados ao longo da atuação judicial, e os possíveis fatores 

dos quais eles decorrem.   
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5.1.2. Problemas Enfrentados: Percorrendo o Labirinto Judicial 

 

 Os problemas enfrentados pelos entrevistados nos tribunais 

brasileiros formam juntos um labirinto sem saída, que dificulta a 

concretização de suas demandas e a potencialização dos direitos pleiteados, 

em especial dos direitos indígenas. Do momento da entrada da ação, há 

uma série de mecanismos que barram as possibilidades de obtenção de um 

resultado considerado favorável pelos atores. A raiz destes problemas se 

localiza em fatores ligados a dinâmica dos próprios tribunais, que fazem 

com que este espaço seja, muitas vezes, um espaço restritivo de tais 

direitos.  

 

  

Figura 5: O Labirinto Judicial 
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Os atores apresentam como um primeiro entrave enfrentado ao longo 

deste labirinto a pressão política governamental sobre o caso Belo Monte, 

uma vez que o projeto é uma cota política prioritária do Governo. Através 

das narrativas, foi possível observar que essa pressão se manifesta, tanto 

sobre os movimentos sociais e entidades diretamente, como também sobre 

o Judiciário. 

 Acerca da pressão sobre movimentos e entidades, um grande 

problema mencionado pela SDDH consiste na perseguição política e 

criminalização dos movimentos sociais e de suas lideranças. De acordo com 

Roberta Amanajás: 

 

“Você tem uma pressão muito forte do Estado, portanto do governo, sobre 

o poder judiciário, impactando, e isso já foi denunciado. Tem todo um 

processo de investigação dos movimentos sociais também, nós já 

denunciamos isso, já encontramos espiões com canetas [...] espionando as 

reuniões do movimento, com a presença de indígenas, de lideranças locais.” 

 

A advogada mencionou a criminalização de lideranças como Antonia 

Melo, coordenadora do Xingu Vivo, e de José Carlos do Arara, liderança 

indígena, casos que foram encaminhados ao Programa de Defensores de 

Direitos Humanos96. Esses casos, além de outros, foram encaminhados 

tanto à ONU como à Comissão Interamericana de Direitos Humanos97. 

                                       
96 “O programa foi criado em 2004 e tem como objetivo a adoção e articulação de medidas 
que possibilitem garantir a proteção de pessoas que estejam em situação de risco ou ameaça 
em decorrência de sua atuação na promoção ou defesa dos direitos humanos. A política 
nacional de proteção aos defensores dos direitos humanos foi instituída pelo Decreto 

Presidencial nº. 6.044, de 12 de fevereiro de 2007.” Disponível em: 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitos-
humanos-1  
97 Um exemplo foi o ocorrido no dia 16 de junho de 2012, quando após manifestação contra 
Belo Monte, lideranças dos movimentos foram indiciadas e presas preventivamente alguns 
dias depois. De acordo com Joelson Cavalcante, advogado da AIDA, trata-se de “tentativa 
clara de criminalizar os defensores de direitos humanos e do meio ambiente, que trabalham 

para proteger as comunidades afetadas por Belo Monte”. Disponível em: 
http://reporterbrasil.org.br/2012/06/ongs-denunciam-a-onu-perseguicao-da-policia-a-
manifestantes-contra-belo-monte/ 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitos-humanos-1
http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/defensores-dos-direitos-humanos-1
http://reporterbrasil.org.br/2012/06/ongs-denunciam-a-onu-perseguicao-da-policia-a-manifestantes-contra-belo-monte/
http://reporterbrasil.org.br/2012/06/ongs-denunciam-a-onu-perseguicao-da-policia-a-manifestantes-contra-belo-monte/
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Também relatou esse caso em que descobriram um espião com caneta 

gravadora em reuniões do movimento98. 

Em relação ao Poder Judiciário, a pressão política se manifesta, de 

acordo com os entrevistados, principalmente por meio da atuação da 

Advocacia Geral da União (AGU). De acordo com Roberta Amanajás: 

“Existe uma pressão do governo brasileiro extrema. A AGU tem uma 

prontidão para qualquer decisão que contrarie. Em uma decisão contrária a 

Belo Monte os advogados gerais da União já estão dentro da sede do 

tribunal, para falar na porta do Juiz, seja em Altamira ou em Brasília. Você 

tem uma pressão muito forte do Estado, portanto do governo, sobre o 

poder judiciário, impactando, e isso já foi denunciado.” 

 

 Portanto, há essa percepção de alguns entrevistados de que por meio 

da AGU e de sua atuação no sentido de pressionar os juízes, o Governo 

consegue influenciar o jogo judicial.  

  De acordo com a Defensora Andreia Barreto, em sua opinião, haveria 

uma influência menor sobre o âmbito estadual do que sobre o âmbito 

federal, uma vez que os Tribunais Federais se localizam em Brasília. Porém, 

haveria uma gestão dos processos pela AGU e pelos advogados do 

empreendedor para tentar deslocar os processos sempre para o âmbito 

federal: 

 

“Há uma grande gestão dos advogados da União, não dos advogados da 

empresa, dos advogados da União, em processos que envolvam a empresa. 

Então isso está claro para gente. Não é só processos que envolvam as 

condicionantes, ou processos que envolvam o licenciamento, mas todos os 

processos que ficam em âmbito estadual, há uma reunião de interesses da 

empresa e da própria União, para que estes processos sejam deslocados 

para o âmbito federal. Então se a gente conseguir uma liminar em âmbito 

                                       
98 Notícia disponível em: http://www.xinguvivo.org.br/2013/02/25/funcionario-de-belo-
monte-e-flagrado-espionando-reuniao-do-xingu-vivo-para-informar-bin/. Há também o 
vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=FX8QYKTrCzE 

http://www.xinguvivo.org.br/2013/02/25/funcionario-de-belo-monte-e-flagrado-espionando-reuniao-do-xingu-vivo-para-informar-bin/
http://www.xinguvivo.org.br/2013/02/25/funcionario-de-belo-monte-e-flagrado-espionando-reuniao-do-xingu-vivo-para-informar-bin/
http://www.youtube.com/watch?v=FX8QYKTrCzE
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local, certamente a gente já está aguardando que no âmbito do TRF a 

liminar vai ser suspensa.” 

 

 Haveria então, duas principais consequências dessa “gestão de 

processos” realizada pela AGU e advogados do empreendedor. 

Primeiramente, a pressão sobre o Judiciário para obtenção de decisões que 

lhes favoreçam, ou seja, a continuidade das obras de Belo Monte. A 

segunda consequência, atrelada à primeira, seria a pressão para acelerar os 

julgamentos nos quais a União tem interesse. Na maioria dos processos em 

relação a Belo Monte, há, para além das questões de mérito, pedidos em 

liminares, geralmente pedindo a continuação ou a paralisação das obras, a 

depender do autor da ação. De acordo com a defensora, nos casos em que 

há a paralisação das obras por liminar, ou seja, quando União e 

empreendedor “perdem”, há uma gestão para acelerar o julgamento da 

suspensão dessa liminar, ao passo que quanto ao julgamento de mérito, há 

uma grande morosidade, como será abordado mais adiante. Neste sentido, 

a Defensora Roberta afirma: 

 

“Para ser sincera não estou esperando esse julgamento para agora, embora 

haja a necessidade e a urgência que isso ocorra. Essa gestão em algumas 

situações para agilizar, para outras em que não há interesse, como esta não 

há interesse... O interesse era suspender a decisão do TRF, isso já 

aconteceu [...].” 

 

 A partir disso, surge o segundo foco de problemas deste labirinto. 

Como mencionado, quase todos os julgamentos de Belo Monte tratam de 

pedidos liminares. As decisões liminares podem ser favoráveis ou 

desfavoráveis às pretensões das entidades e órgãos do Estado, 

determinando geralmente a paralisação ou continuação das obras. A 

maioria das liminares que determinou a paralisação das obras foi concedida 

em primeira instância, ao passo que, na segunda instância houve a 

tendência de revisar a decisão inferior. Este aspecto foi muito 
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problematizado por alguns entrevistados, que pontuaram fatores que 

condicionaram a essa tendência mais favorável às suas demandas na 

primeira instância, em detrimento da segunda. 

  Primeiramente, de acordo com Leonardo Amorim, do ISA, o 

Judiciário, de um modo geral, não é um espaço efetivo às demandas de 

direitos indígenas e direitos socioambientais. Há um grande 

desconhecimento dos juízes acerca da temática, inclusive, de acordo com o 

entrevistado, devido ao fato de ter começado a cair nos concursos públicos 

apenas recentemente. Menciona também o pensamento jurídico 

conservador, que se iniciaria desde o ensino jurídico: 

 

“[...] o judiciário tem problemas sistêmicos, que impedem que direitos 

socioambientais sejam assegurados, por problemas legais, e existem 

problemas de interpretação, de mérito dos próprios juízes, que muitas 

vezes são muito conservadores e é reconhecido [...] que há um 

desconhecimento dos juízes, dos desembargadores, dos Ministros a respeito 

de direitos indígenas, da área de direito ambiental. Porque não cai em 

concurso, começou a cair em concurso muito recentemente [...]. Então o 

judiciário, na verdade, não é um caminho satisfatório para a defesa de 

direitos socioambientais, é muito mais efetivo atuar em termos políticos ou 

administrativos que em termos judiciais. Apesar de o judiciário às vezes 

responder sim as demandas, mas nos casos gerais, na minha avaliação, ele 

responde mal ou não responde.” 

  

 No entanto, apesar dessa tendência, a primeira instância consegue, 

por vezes, fugir à lógica. O fator condicionante para tanto seria a 

sensibilização dos juízes de primeira instância, principalmente devido ao seu 

contato com as provas e autos. De acordo com Leonardo Amorim: 

 

“Os juízes tem mais contato com as provas, com os documentos detalhados 

dos autos, e eles veem que há uma grande incoerência entre as decisões 
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técnicas do órgão ambiental e indigenista, do IBAMA e da FUNAI, em 

relação às decisões políticas das direções desses órgãos, as suas diretorias 

e as presidências que são quem assinam as licenças, as anuências. Então 

no caso de Belo Monte isso é muito claro.” 

 

 Portanto, essa “análise do detalhe”, o contato com as provas, o 

entendimento da situação real, consegue superar a falta de contato com a 

temática: 

 

“[...] os juízes que decidem contrários a isso, geralmente, como eu disse, 

tem uma questão de conhecimento, uma questão de sensibilidade dessas 

questões, e um pensamento jurídico conservador, que começa desde a 

educação jurídica nas faculdades, mas acho que o fator de análise do 

detalhe é o que mais sensibiliza os juízes a concederem favoravelmente ao 

Ministério Público.” 

  

 Já na segunda instância, os juízes não realizam o exame das provas. 

Portanto, na visão da defensora Andreia Barreto, as decisões passam a 

apresentar um caráter mais “formalista”, descolado da realidade e das 

questões sociais. Portanto, a defensora aponta a necessidade de que os 

julgamentos dos tribunais superiores também sejam permeados pelas 

questões probatórias, de modo a torná-los menos formalistas e mais 

porosos à discussão de questões técnicas e questões sociais, bem como 

sensibilizar os juízes ao tema. Neste sentido, alguns entrevistados 

mencionam que as decisões dos magistrados que se mostraram sensíveis 

aos aspectos sociais do caso Belo Monte, bem como levaram em 

consideração os argumentos técnicos99 apresentados pelo MPF, foram 

decisões favoráveis à paralisação das obras100. 

                                       
99 Por argumentos “técnicos” os entrevistados se referem a fatores relacionados a obra de 
Belo Monte, como a alegada inviabilidade econômica, e não a argumentos jurídicos em 

sentido estrito. 
100 Ao longo das entrevistas, foram mencionados três desembargadores do TRF-1 que teriam 
tomado decisões sensíveis ao tema: Antonio Souza Prudente, João Batista Moreira e Selene 
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 Como uma alternativa a esse problema, além do contato com as 

provas, a defensora sugere a especialização dos juízes, tanto na área de 

direitos humanos como de direito ambiental: 

 

“Por isso a gente briga muito pela especialização. Juiz especializado na área 

da fazenda pública, juiz especializado nas áreas agrárias e ambientais, o 

defensor especializado na área agrária e ambiental, e assim vai. Essa 

especialização tem um ponto positivo que é esse: a sua formação e a sua 

visão um pouco mais voltada para aquelas temáticas. Tem o problema de 

você ficar muito limitado àquilo, mas em geral esta formação, e eu digo que 

a formação em direitos humanos abre a sua mente. Mais que uma 

especialização em direito ambiental, você precisa fazer uma especialização 

de direitos humanos, porque você vai ver a questão do meio ambiente 

sobre uma outra ótica, que é a ótica dos direitos humanos.” 

 

 Apesar da obtenção de decisões liminares favoráveis às suas 

demandas, geralmente na primeira instância, conseguindo por vezes a 

paralisação das obras, os tribunais superiores tendem a ser menos sensíveis 

ao tema, reformando as decisões. A reforma das decisões ocorre por meio 

de um instituto que consiste no terceiro entrave no caminho pelo poder 

judiciário: a “suspensão de liminar”.  

 A Suspensão de Liminar possibilita o presidente do tribunal ao qual 

couber o conhecimento do recurso, em decisão monocrática, suspender a 

decisão liminar em caso de “manifesto interesse público”, “flagrante 

ilegalidade” ou “para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas” 101.  

                                                                                                                
Almeida. Inclusive, foram alguns dos desembargadores com quem as entidades da sociedade 
civil realizaram audiências.  
101 A Suspensão de Liminar está disciplinada nas leis: 7.347/1985;8.038/1990; 
8.437/1992;12.016/2009.  De acordo com o §4º da lei 8.437/1992: 
“Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 

suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o 
Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de 
direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante 
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 O principal problema na suspensão para os entrevistados consiste na 

vagueza dos termos dessas condições, principalmente do termo “grave 

lesão à economia pública”. Justamente por conta dessa vagueza do texto, 

alguns entrevistados apontam que o instituto permite que o magistrado 

decida sem se reportar aos direitos em questão, o que se torna 

particularmente gravoso quando se trata de questão relacionada a direitos 

fundamentais. Especialmente no caso Belo Monte, uma alegação realizada 

pelos magistrados nas suspensões de liminar consistia na lesão ao interesse 

e economia pública por conta dos gastos já despendidos com as obras, e 

sua relevância para a política energética do país102. De acordo com 

Leonardo Amorim: 

 

“[...] independente [...] de qualquer ilegalidade que esteja acontecendo, se 

a ordem econômica, que tem um sentido muito amplo, ou seja qualquer 

coisa pode ser ordem econômica, e no caso era que se gastou muito 

dinheiro já, muitos bilhões, e que o Brasil precisa de energia, que é um 

enunciado extremamente genérico, subjetivo e questionável, e que não é 

argumento especificamente jurídico [...] mas é um argumento político de 

conjuntura, de conveniência [...]. Esses argumentos acabaram fazendo com 

que todos os direitos que estavam sendo discutidos nas ações fossem 

desconsiderados até o julgamento final.” 

  

 Aliada à suspensão de liminar, surge o quarto problema no percurso 

pelo labirinto judicial: a morosidade dos julgamentos de mérito. 

                                                                                                                
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas.” 
102 A já mencionada decisão da Ministra Ellen Gracie na SL 125, por exemplo, apresentou 
como fundamentação central a ofensa à ordem pública, administrativa e à economia. Neste 
sentido, se tornou precedente para outras decisões, como no julgamento da Apelação Cível 
na ACP 200639030007118 no TRF-1, no qual retomando a decisão de presidência da 
Ministra, o colegiado afirma: “Evidencia-se, portanto, que a Corte Constitucional assegurou o 
prosseguimento do processo de licenciamento da obra em questão, em função da qual já 

foram despendidos consideráveis recursos públicos, além de adotadas múltiplas e 
diversificadas ações, medidas e providências pela Administração, bem como por parte do 
empreendedor.” 
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 Apesar da suspensão de liminar apresentar uma adversidade muito 

impactante para a atuação das entidades e órgãos de litígio do Estado, em 

um primeiro momento, haveria ainda a possibilidade de conseguirem 

decisões de mérito favoráveis, concretizando seus objetivos. No entanto, 

uma vez que o judiciário nacional é extremamente moroso, as decisões 

liminares ou as suspensões de liminar acabam perdurando no tempo. E uma 

vez que o caso concreto envolve a construção de um empreendimento, o 

cenário para além dos muros do judiciário é de construção da obra. Deste 

modo, ao passo em que a construção avança, a decisão liminar se 

transmuta em decisão definitiva, e as violações de direitos alegadas não são 

julgadas. Conforme Leonardo Amorim: 

 

“[...] todas as [ações] outras estão nos graus inferiores, enquanto a obra já 

está com 40% de concretização. Então isso demonstra primeiro um 

problema no próprio processo de licenciamento ambiental brasileiro, 

administrativamente, ou seja, ele prossegue independente do que esteja 

sendo questionado, como falei, mesmo que estejam sendo questionadas 

questões quanto a própria viabilidade da obra, questões prévias, questões 

essenciais.” 

 

 Portanto, as consequências da morosidade afetam gravemente os 

objetivos dos atores, seja no sentido de paralisação da obra ou no sentido 

de sanar as irregularidades. A defensora Andreia aponta dois eixos de 

impactos gerados pela morosidade: primeiramente, conforme o exposto, há 

uma “mudança do estado das coisas, e isso inviabiliza o julgamento futuro”, 

isto é, há uma perda de objeto da ação com a construção da obra. Não se 

poderia mais pleitear a correção das irregularidades e a realização das 

oitivas indígenas, por exemplo, restando apenas demandas por indenização 

ou reparação. O segundo eixo de impactos envolve os diretamente 

atingidos. Esta população consiste em sua maioria de famílias, que se 

encontram privadas de suas moradias por conta das desapropriações ou de 

seus instrumentos de trabalho, como é o caso de pescadores por exemplo. 
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Eles se encontram em um estado de vulnerabilidade, e quanto mais tempo 

levar para o mérito das ações ser julgado, mais essa situação de 

vulnerabilidade se prolonga.  

 Conforme demonstra esta narrativa dos problemas enfrentados ao 

longo do percurso pelo labirinto do Judiciário nacional, esses entraves 

partem de alguns fatores associados às dinâmicas tribunais, que levam à 

uma menor capacidade de responsividade às demandas dos atores. 

Podemos destacar os seguintes elementos das falas dos entrevistados: a) 

influência política nos Tribunais; b) falta de sensibilização dos juízes à 

temática; c) falta de uma cultura jurídica mais receptiva a direitos 

indígenas; d) suspensão de liminar; e) morosidade no julgamento de ações 

de mérito.  

Juntos, esses elementos formam uma verdadeira barreira jurídica à 

concretização da demanda dos atores e à potencialização de direitos 

indígenas. Retomando o final do tópico anterior (5.1.1), a mobilização do 

direito no caso Belo Monte possui diante de si um judiciário restritivo de 

direitos, no que toca às suas demandas. Naturalmente, essa perspectiva 

influencia seus objetivos e seu limite de atuação no Judiciário. Uma vez que 

não há a visão de que o judiciário possui um potencial transformador para 

essas demandas, isso impacta a atuação, faz com que se optem por outras 

estratégias. No entanto, apesar dessa barreira, mesmo assim os atores 

mencionam ter obtido vantagens com a atuação judicial. Quais foram essas 

vantagens? E por que, apesar das dificuldades, os atores persistem no uso 

do Judiciário? 
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5.1.3 Resultados Obtidos: A Formação De Um Caldo De Cultura 

 

 Embora o Judiciário seja restritivo em relação às demandas 

apresentadas pela mobilização do direito no caso Belo Monte, os atores 

entrevistados possuem a perspectiva de que a atuação judicial trouxe 

algumas vantagens. Houveram significativos efeitos extra-judiciais, que no 

entanto, não ocorreram apenas em decorrência das ações judiciais em si, 

mas da associação entre estratégias políticas, sociais e de comunicação às 

estratégias jurídicas. A partir da atuação judicial, começou-se a criar um 

caldo de cultura favorável às demandas, o que fortifica a mobilização do 

direito. Em outras palavras, a atuação judicial não é para esses atores um 

fim em si mesmo, associada a outras estratégias, ela transborda os muros 
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Figura 6: A Barreira Judicial 
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do judiciário fazendo com que os atores ganhem outros espaços, como a 

opinião pública e as universidades, por exemplo. 

 De acordo com Roberta Amanajás (SDDH), um primeiro resultado 

obtido foi a própria construção e fortalecimento da rede de atores, 

formando um ator coletivo: 

 

“ [Houveram vantagens com o litígio, como o empoderamento das 

comunidades] E também o trabalho em rede. A atuação em rede das 

organizações em parceria com movimentos e povos e populações. Esse 

trabalho coletivo. E a demanda de um ator coletivo, que são os povos 

indígenas, no trabalho judicial.” 

 

 Além desse efeito no coletivo, há também um efeito para cada ator 

individualmente. De acordo com a defensora Andreia, a cada ação judicial a 

Defensoria busca aperfeiçoar sua atuação, uma vez que, sabendo das 

possíveis respostas do Judiciário, é possível pensar em diferentes 

estratégias de atuação. Por isso, a importância de se acompanhar também 

ações na vara federal, que não são de autoria da Defensoria. 

 Um segundo resultado importante para a mobilização consiste no 

empoderamento das comunidades. Aliada à atuação judicial, muitas 

entidades realizaram atividades de formação em direitos nas comunidades, 

de modo que a disputa jurídica não se distanciasse delas. Segundo Roberta 

Amanajás: 

 

“Eu acredito que os movimentos, os povos e as populações da região 

passaram a conhecer o sistema de justiça, entender o que é Ministério 

Público, entender o que é Defensoria Pública e, sobretudo, entender seus 

direitos e como pleiteá-los. [...] houve um processo de empoderamento de 

alguma forma, porque as ações judiciais pararam de ser algo distante 

daquelas pessoas, e passou a ser próximo. [...] Muitas organizações na 

região praticaram várias atividades de formação em direitos. Nós mesmos 
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fizemos atividades de formação em direitos, então, o que é que diz a 

Constituição, o que dizem os tratados internacionais, o que dizem as leis 

dos estados brasileiros. Acho que isso pode ser um empoderamento.” 

 

 A terceira grande vantagem consiste na visibilidade obtida pelo caso, 

que impacta na conscientização sobre direitos indígenas e na mudança da 

opinião pública, de acordo com o Procurador da República Felicio Pontes Jr: 

 

“Acho que a grande vantagem foi expor a população brasileira em geral a 

esse projeto que é o mais caro hoje em execução no Brasil, ele tem 80% do 

seu dinheiro financiado com recursos públicos, ou seja, do povo brasileiro, a 

juros subsidiados, então uma parte dele é fundo perdido praticamente, e 

nós conseguimos com as ações judiciais expor a fragilidade desse projeto. 

[...] Então essa talvez tenha sido o grande mérito dessas ações, é colocar o 

tema da obra mais cara do Brasil em discussão nas páginas políticas dos 

jornais”   

  

 Segundo Roberta Amanajás, a visibilidade foi obtida por meio da 

união das estratégias jurídicas e de comunicação. Apesar das próprias ações 

serem um meio de divulgar o caso e chamar a atenção da mídia, ações 

como manifestações, campanhas, cartas, dentre outros, foram utilizadas 

conjuntamente com as ações: 

 

“Também acho que em termos de mídia, a visibilidade do caso em relação a 

povos indígenas e seus direitos. As ações judiciais potencializaram essa 

visão do caso na população em geral, brasileiro. Claro que houve vários 

mecanismos de comunicação que não eram só de resistência, na região, os 

protestos, as cartas... Tivemos de várias formas, mas que as ações 

judiciais, foram de alguma forma, instrumentos que subsidiaram esses 

processos de informação da sociedade, sobre o que era Belo Monte, tanto 

pra fora da Amazônia e também para dentro.” 
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 Não apenas o espaço da opinião pública foi alterado, mas também o 

acadêmico. Antonia Melo (MXVPS) e Roberta Amanajás (SDDH) mencionam 

que a produção acadêmica acerca do caso Belo Monte e da temática 

envolvida aumenta cada vez mais. Além da pesquisa, há uma intensa 

produção de materiais como documentários, ensaios fotográficos e livros, 

conforme expõe Antonia: 

 

“E o número de pessoas que tem se interessado [...] para fazer as suas 

pesquisas, para fazer filmes, fazer documentários... De pessoas, 

universitários, a nível nacional e internacional. Toda a semana chegam 

pessoas para pesquisa o que é Belo Monte, para expandir, para circular as 

informações do que é Belo Monte [...] Então essa é uma grande vitória, 

uma vantagem para nós, para o movimento [...].” 

  

Em relação à pesquisa jurídica, Roberta (SDDH) também destaca a 

necessidade de mais pesquisas sobre o tema na área, de modo a auxiliar a 

melhorar a percepção dos próprios atores sobre o judiciário: 

 

“[...] nós vamos ter a possibilidade de ter uma etnografia do judiciário, 

sobre vários temas, como tempo de demora, como o direito responde a 

esse modelo de desenvolvimento, sobre povos indígenas, populações 

tradicionais, enfim... E ter um estudo do direito sobre direitos, como eles 

estão sendo ignorados, repetidos... Vamos poder conhecer um pouco do 

que está acontecendo, tanto no sistema de justiça brasileiro quanto 

internacional.” 

 

 Por fim, Adelar Cupsinski (CIMI) coloca um último resultado obtido de 

grande importância para os atores. Acredita que as decisões liminares 

favoráveis a direitos indígenas são um indício de sensibilização dos juízes e 

tematização da demanda nos tribunais: 
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“Foi importante ter decisões liminares favoráveis aos índios. Isso demonstra 

que o poder judiciário está assimilando aos poucos e cada vez mais os 

direitos dos índios de forma geral, acerca de seus territórios, sua 

autonomia... Os direitos constitucionais dos índios.”  

 

 Portanto, é possível extrair que a mobilização dos atores em torno do 

poder judiciário teve como vantagem a formação de um caldo de cultura 

favorável às suas demandas.  No entanto, esses efeitos extra-judiciais 

podem ser relevantes não só para o fortalecimento da mobilização e da 

causa como um todo, mas também para a disputa desses atores do próprio 

poder judiciário. Isto é, a partir de uma maior visibilidade do caso, e da 

geração de um debate público, bem como da produção de materiais e 

pesquisas sobre o tema, os atores apresentam a perspectiva que isso talvez 

possa sensibilizar os juízes em relação ao tema, fazendo com que no futuro 

haja decisões favoráveis. A seguir, abordarei as expectativas futuras dos 

atores em relação ao Poder Judiciário. 

 

 

Figura 7: Formação de um caldo de cultura 
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5.1.4. Expectativas: Repensando o Judiciário e sua Cúpula 

 

Os atores entrevistados apresentaram dois grupos de expectativas 

em relação ao Judiciário e às ações ainda pendentes. O primeiro consiste 

em expectativas voltadas ao Judiciário em geral. Já o segundo, consiste em 

expectativas voltadas ao Supremo Tribunal Federal. Os atores 

demonstraram uma maior preocupação com a Corte Suprema, revelando 

que este espaço, apesar de não ter se demonstrado, a priori, poroso às 

suas demandas, permanece como um importante lócus em disputa. 

Primeiramente, em relação ao grupo de expectativas voltadas ao 

judiciário de forma geral, muitos atores apresentam a expectativa que o 

mérito seja julgado com celeridade, por conta dos impactos que já estão 

ocorrendo, em especial nos povos indígenas. De acordo com Roberta 

Amanajás. 

 

“sobretudo, a celeridade e a garantia de direitos, porque esses projetos 

avançam sobre esses povos de uma forma incisiva, a partir do momento em 

que ele começa a acontecer, você começa a perder em questões de direitos 

culturais, que são irreversíveis os impactos culturais, com surto migratório, 

com a perda da biodiversidade, compressão sobre suas terras, que eles já 

sofrem desses grandes projetos...” 

 

O julgamento do mérito também é importante para os atores à 

medida que uma decisão a favor de direitos indígenas relacionada à 

temática de barragens tem o potencial de formar um precedente, abrindo 

caminho para a tematização da questão indígena, especialmente atrelada a 

grandes empreendimentos no Judiciário e uma possível sensibilização dos 

Juízes. Para Adelar Cupsinski (CIMI): 

 

“Esperamos que as ações sejam julgadas definitivamente, principalmente a 

ação da entidade e as ações sobre consultas indígenas, que o governo 
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insiste em dizer que as consultas foram realizadas, mas não foram. 

Portanto, que elas sejam julgadas pelo tribunal e que haja uma clareza 

maior sobre esses empreendimentos.” 

 

Neste sentido, alguns entrevistados apontam como relevante uma 

melhor definição do âmbito de proteção dos direitos indígenas, pois não há 

uma jurisprudência consolidada no tema. Roberta Amanajás (SDDH) e 

Mayron Régis (Fórum Carajás) acreditam que esta definição, no entanto, 

deve observar às normas e jurisprudência internacionais sobre o tema, 

como a Convenção 169 da OIT103. Conforme expõe Roberta: 

 

“A primeira coisa que eu acho que poderia mudar depois de Belo Monte é a 

extensão do direito à consulta a todas as populações tradicionais, incluir 

além de quilombolas, indígenas. A segunda questão, os tribunais poderiam 

garantir o direito à consulta com consentimento como dispõe a 

jurisprudência, a doutrina e as regulamentações internacionais.” 

 

 Ainda, é preciso dizer que a tematização de direitos indígenas e 

grandes empreendimentos no judiciário é uma questão prioritária para estes 

atores, principalmente porque, além de possuírem casos semelhantes em 

suas agendas, possuem a percepção de que outros megaempreendimentos 

estão sendo planejados no Brasil, havendo, portanto, uma forte tendência a 

aumentar a necessidade de atuação no judiciário. Adelar Cupsinski (CIMI) 

menciona, por exemplo, o projeto de mineração de ouro no próprio Rio 

Xingu, a pouco mais de 10 km da usina de Belo Monte, que já está sendo 

licitado104.  

                                       
103 A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é uma convenção 
internacional sobre povos indígenas, e sua importância consiste no fato de que considera não 
aceitável que governos adotem parâmetros assimilacionistas em matéria de direitos 
indígenas. 
104 O projeto de mineração é da empresa Canadense Belo Sun. Muitas entidades e o próprio 

MPF já começaram a se mobilizar contra o licenciamento do novo empreendimento: 
http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/organizacoes-da-sociedade-
civil-se-mobilizam-contra-licenciamento-de-mineradora-no-xingu 

http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/organizacoes-da-sociedade-civil-se-mobilizam-contra-licenciamento-de-mineradora-no-xingu
http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/organizacoes-da-sociedade-civil-se-mobilizam-contra-licenciamento-de-mineradora-no-xingu
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 Apesar dessas expectativas em relação ao poder judiciário também se 

voltarem ao Supremo, este se diferencia das demais instâncias, como 

aponta o Procurador Felicio Pontes Jr., principalmente por ser o órgãos de 

cúpula do Judiciário, isto é, suas decisões são precedentes, e possuem uma 

grande capacidade de formar jurisprudência: 

 

“[...] o molde como foi concebido o STF, ele é o garantidor da constituição 

no Brasil, então a partir de uma decisão do Supremo em relação aos povos 

indígenas, ela se irradia para todas as instâncias e tribunais no Brasil. Ela 

fica como paradigma, ela fica como precedente, e forma jurisprudência. 

Então muitos desses direitos indígenas que foram consagrados na 

Constituição, eles ainda não chegaram para uma reafirmação, para uma 

afirmação no STF, no sentido de seu alcance, seus limites, e eu acho que o 

caso de Belo Monte vai fazer com que o Supremo tenha a oportunidade de 

se debruçar sobre esse assunto, que é importantíssimo para afirmar a 

jurisprudência para o Brasil inteiro.” 

 

 Considerando a importância que desempenha o STF no nosso sistema 

de justiça, e que ganhar no STF representa um importante avanço para a 

tematização de direitos indígenas, em especial a questão de barragens e 

outros grandes empreendimentos, os atores realizaram uma atuação 

voltada a sensibilizar a Corte e pressionar o julgamento da ação que nela se 

encontra atualmente105. Por exemplo, a campanha “Justiça Já a Belo 

Monte”106, realizada pelo Movimento Xingu Vivo, que visava pressionar o 

Judiciário e, em especial o Supremo, a acelerar o julgamento das ações, por 

meio de mobilização via redes sociais, abaixo assinados, além de outras 

formas de divulgação. 

 Também chamou a atenção a menção em muitas entrevistas ao 

nome do atual Presidente da Corte, Joaquim Barbosa, sendo que algumas 

entidades buscaram inclusive realizar audiências com o Ministro, como o 

                                       
105 Rcl 14.404 
106 http://xingu-vivo.blogspot.com.br/2013_04_01_archive.html 

http://xingu-vivo.blogspot.com.br/2013_04_01_archive.html
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ISA e a Prelazia do Xingu. O motivo por trás dessa preocupação com a 

figura do Presidente está associada à percepção dos entrevistados de que 

ele detém o poder de agenda no STF, de modo que acelerar o julgamento 

da ação de Belo Monte implica em fazer com que o Ministro Presidente 

coloque o julgamento na pauta. Portanto, o poder de agenda do Ministro do 

STF também constitui em um importante elemento do funcionamento da 

Corte que possui um significativo efeito sobre a mobilização dos atores. 

 

STF 

Importância Estratégias 

Órgão de Cúpula do Judiciário 
(capacidade de criar precedente e 

influenciar jurisprudência dos 
tribunais inferiores) 

Sensibilizar Ministros por meio de 
campanhas, abaixo assinados... 

Influenciar poder de agenda do 
Presidente do STF (acelerar o 

julgamento) 

Tabela 4 

 

Portanto, as narrativas dos  atores apontam que eles vislumbram um 

Judiciário mais favorável às suas demandas, e apresentam como 

expectativas: a sensibilização dos juízes, produção de decisões favoráveis e 

tematização de questões como direitos indígenas e barragens no judiciário. 

Portanto, isso confirma que muito embora o Judiciário apresente uma 

barreira à sua atuação, este espaço não é ignorado pelos atores. Ao 

contrário, por meio da combinação de estratégicas políticas e sociais, como 

a realização de campanhas, abaixo assinados e petições, às estratégias 

jurídicas, a mobilização do direito do caso Belo Monte reafirma a 

importância de disputar o espaço do Poder Judiciário. 
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5.2. Belo Monte e o Sistema Interamericano: A Barreira Política 

 

 Apesar da barreira jurídica enfrentada pelos atores em cenário 

nacional, havia uma forte expectativa de obter respostas favoráveis no 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Afinal, o Sistema apresenta 

um desenho institucional que pode ser considerado a priori favorável às 

suas demandas: as próprias entidades possuem legitimidade ativa107 para 

entrar com as ações, e principalmente, há uma jurisprudência favorável 

sobre direitos indígenas, em especial sobre o direito à consulta prévia e 

informada dos povos. E efetivamente, as expectativas foram confirmadas 

quando em 1º de abril de 2011 a Comissão Interamericana outorgou a 

medida cautelar 382/10, suspendendo o processo de licenciamento.  

 Entretanto, conforme narrado no capítulo 2, o Governo Brasileiro 

desconsiderou o conteúdo da medida, sendo posteriormente concedida a 

licença de instalação da obra pelo IBAMA. Portanto, se a primeira barreira 

enfrentada pela mobilização social contrária a Belo Monte foi uma “barreira 

jurídica” nos tribunais nacionais, surge nesse momento uma “barreira 

política” à implementação da decisão do Sistema Interamericano. De acordo 

com Daisy Ventura e Raísa Cetra, a demanda à Comissão Interamericana 

representa uma transnacionalização do movimento social jurídico que não 

obteve respostas em âmbito interno. Ainda, as autoras afirmam que há um 

relevante papel do Estado no caso, afinal, Belo Monte é um projeto federal, 

e parte importante do PAC108. Neste sentido, os entrevistados possuem a 

percepção de que a não implementação da medida cautelar ocorre em 

função da ausência de vontade política, uma vez que Belo Monte é um 

projeto prioritário do Governo, aliada também a um segundo fator: a noção 

dos agentes políticos de que o planejamento energético brasileiro é uma 

                                       
107 Artigo 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos: “Qualquer pessoa ou grupo de 
pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-
membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias 
ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte”. 
108 VENTURA, Deisy F. L.; CETRA, Raísa O.. O Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos de Maria da Penha a Belo Monte. p. 36 Disponível em: 
http://www.conectas.org/arquivos-
site/Ventura%20Cetra%20O%20Brasil%20e%20o%20SIDH%202012%20(2)(1).pdf 

http://www.conectas.org/arquivos-site/Ventura%20Cetra%20O%20Brasil%20e%20o%20SIDH%202012%20(2)(1).pdf
http://www.conectas.org/arquivos-site/Ventura%20Cetra%20O%20Brasil%20e%20o%20SIDH%202012%20(2)(1).pdf
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questão de soberania, e portanto, não cabe ao Sistema Interamericano 

intervir109.  Conforme mencionou Leonardo Amorim (ISA): 

 

“Então a questão de Belo Monte cria pressões institucionais dentro do Brasil 

que vão muito além do respeito a uma ordem internacional histórica de 

direitos humanos. É uma questão de Estado, mais que uma questão 

simplesmente de um governo ou de um certo setor político ou econômico do 

Brasil. É uma questão que envolve atores que inclusive não são nem do 

governo, como o judiciário, então isso mostra ainda que o Brasil é muito 

imaturo no respeito a direitos humanos [...]” 

 

E também o jornalista Mayron Régis (Fórum Carajás): 

 

“[...] mas a reação do governo federal a respeito do que foi colocado pela 

Comissão é absurdo, que a Comissão estava interferindo em assuntos 

internos do Brasil. Mas se o Brasil é signatário de vários acordos e ele está 

descumprindo esses acordos, como é que a Comissão quando ela é 

provocada ela não pode estar questionando o país?” 

 

 Importante observar que para os entrevistados, a barreira política do 

Governo a decisão da Comissão Interamericana não se deu apenas no plano 

da não implementação da decisão. Afinal, de acordo com Roberta 

Amanajás, o Estado Brasileiro, de modo geral, não cumpre ou apenas 

cumpre parcialmente as recomendações do Sistema Interamericano.  No 

entanto, foi a primeira vez em que o Brasil confronta diretamente o Sistema 

Interamericano, e assume abertamente a postura de rejeitar a decisão. 

                                       
109 Neste sentido, um exemplo foi a manifestação do Ministro de Minas e Energia , Edison 
Lobão, em um seminário organizado pelo jornal “Valor Econômico” em Brasília, em 2011: 

“Em primeiro lugar, a manifestação que houve é de uma comissão da OEA. Em segundo 
lugar, o Brasil é um país soberano, faz as coisas direito. Nós temos orgulho da nossa matriz 

energética limpa e vamos perseverar nela. Não estamos sujeitos a intervenção de quem quer 
que seja”. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/10/brasil-e-soberano-
diz-lobao-sobre-recusa-discutir-belo-monte.html 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/10/brasil-e-soberano-diz-lobao-sobre-recusa-discutir-belo-monte.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/10/brasil-e-soberano-diz-lobao-sobre-recusa-discutir-belo-monte.html
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Contudo, esta barreira política se materializa por completo após a retirada 

da candidatura do brasileiro Paulo de Tarso Vannuchi para as eleições da 

Comissão Interamericana: 

 

“Nunca antes o Brasil tinha dito: nós não vamos cumprir. Essa foi a primeira 

vez. [...] Naquela altura, ele chamou o embaixador junto a OEA para o 

Brasil, mostrando repúdio. Passou a questionar-se dentro do Sistema 

Interamericano, se uniu a um grupo de países, para questionar a 

legitimidade do Sistema. E tirou a candidatura do então ex-ministro Paulo 

Vanucchi [...]” 

 

 Apesar do rechaço político à decisão do Sistema, Roberta (SDDH) 

aponta que levar o caso ao Sistema Interamericano pode sim ser 

considerado vantajoso sobre alguns aspectos. Primeiramente, acredita que 

a decisão trouxe para o Brasil o debate acerca do posicionamento do país 

no Sistema, por meio de formações com comunidades, palestras, 

seminários e outros eventos. A advogada considera que em outros países 

latino americanos, como Argentina, há um conhecimento muito maior da 

população acerca do Sistema, e nesses termos, a incrementação deste 

debate no Brasil é um grande avanço. Além disso, foi o primeiro caso 

Brasileiro a ser levado sobre direito a consulta, e apesar da não 

implementação da decisão, criou-se um precedente de uma Corte 

Internacional de proteção a esse direito. 

 Em relação a esse último ponto, o Procurador Felicio Pontes Jr. 

também considera positiva a decisão da Comissão. Muito embora os 

tribunais nacionais possam acatar ou não à decisão, eles passam a ter que 

realizar um novo exercício argumentativo no sentido de levar em 

consideração seus fundamentos. Nesse sentido, é possível afirmar que a 

medida cautelar traz novos argumentos jurídicos pata as entidades e órgãos 

contrários a Belo Monte, e há expectativa por parte de alguns entrevistados 

de que o STF se reporte a decisão em seu julgamento. Inclusive, Roberta 

(SDDH) afirma que apesar de ainda não haver ocorrido julgamentos de 
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mérito, não sendo possível ainda ter uma noção precisa de quanto o 

Judiciário vai ser influenciado pela decisão do Sistema, já há decisões de 

liminares que se reportaram a jurisprudência internacional e a medida 

cautelar 382/10. 

 Porém, apesar dessa expectativa positiva em relação aos julgamentos 

futuros, Roberta (SDDH) faz uma ressalva, no sentido de que  de um ponto 

de vista macro, para fora do caso Belo Monte, o reconhecimento de 

tribunais brasileiros sobre jurisprudência internacional é muito tímido. Neste 

sentido, Leonardo Amorim menciona também que considera incerto o uso 

do julgado internacional pelo Supremo, se reportando a declaração do 

Ministro Cezar Peluso sobre o posicionamento do STF em relação a Lei de 

Anistia após a decisão da Corte Interamericana no caso Gomes Lund110: 

 

"A eficácia (da decisão da CIDH) se dá no campo da convencionalidade. Não 

revoga, não anula e não cassa a decisão do Supremo." 111 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
110 Em 29 de outubro de 2010, ao julgar a ADPF 153, o STF declarou válida a Lei de Anistia. 
No entanto, pouco tempo depois, em 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, ao julgar o caso Gomes Lund, condenou o Brasil pela não investigação de 
crimes contra direitos humanos cometidos durante a Guerrilha do Araguaia, e declarou que a 

Lei de Anistia não poderia se opor as investigações e sanções a graves violações de direitos 
humanos: “As disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção 
de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana, 
carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a 
investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos 
responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos 
de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no 

Brasil” 
111 http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,peluso-decisao-da-corte-de-direitos-
humanos-nao-altera-decisao-do-stf,654054,0.htm 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,peluso-decisao-da-corte-de-direitos-humanos-nao-altera-decisao-do-stf,654054,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,peluso-decisao-da-corte-de-direitos-humanos-nao-altera-decisao-do-stf,654054,0.htm
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6. Conclusão 

 

 A pergunta que guiou a elaboração da presente pesquisa foi: no caso 

Belo Monte, quais foram os impactos do Poder Judiciário sobre os atores? A 

partir da reconstrução da narrativa dos atores sobre o caso, foi possível 

obter algumas respostas para essa questão.  

 O principal impacto do Poder Judiciário para os atores do caso Belo 

Monte foi em sua forma de atuação. Se antes da Constituição de 88 havia a 

noção que entidades da sociedade civil que trabalham com a defesa de 

direitos indígenas evitavam utilizar os Tribunais para a concretização 

demandas, preferindo atuar apenas nos Poderes Executivo e Legislativo, o 

caso Belo Monte revela que, ao contrário, o uso da linguagem do direito e 

do Poder Judiciário se torna central na agenda dessas entidades. Apesar de 

muitas vezes enfrentarem entraves à sua atuação, ainda assim disputar 

este espaço se torna uma pauta essencial. Consequentemente, a fim de se 

fortalecerem e aumentarem a possibilidade de sucesso na disputa judicial, 

os atores se articulam, formando uma grande rede de mobilização. Diante 

da diversidade de entidades que compõe essa rede, há uma divisão de 

tarefas a partir de seus perfis, havendo entidades rede; entidades 

organizadas que atuam em âmbito nacional; entidades organizadas que 

atuam em âmbito internacional e entidades comunitárias. Contudo, não só 

entidades da sociedade civil que se articularam. Também compõe essa 

mobilização do direito os órgãos de litígio do Estado. Por conta de suas 

competências legais e devido ao fato de deterem legitimidade ativa para 

ingressarem com ações, esses órgãos acabam exercendo as atividades 

ligadas a proposição de ações, de modo que as entidades da sociedade civil 

de reorganizam e formam parceria com esses órgãos, passando a exercer 

outros trabalhos que complementam e fortalecem a atuação, como 

levantamento de documentos e encaminhamento de casos. Ainda, as 

entidades buscam associar estratégias políticas, sociais e de comunicação 

às estratégias jurídicas, de modo a intensificar a atuação judicial e 

aumentar as possibilidades de concretização de suas demandas. Portanto, a 
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partir do Poder Judiciário, os atores se organizaram formando uma grande 

rede de atuação e mobilização, de forma a ingressar na disputa nesse e por 

esse poder. 

 Posto isso, houve então dois diferentes cenários em que os atores 

entraram em contato com o Poder Judiciário: a esfera nacional e a esfera 

internacional. Em cada uma dessas esferas, as consequências do Judiciário 

para sua atuação foi diferente. 

 Em relação ao impacto na esfera nacional, o Poder Judiciário 

representou uma barreira a potencialização de direitos indígenas e à 

concretização das demandas dos atores.  

 Primeiramente, os atores já possuíam uma perspectiva de que o 

Judiciário apresentaria entraves à sua atuação. Diante disso, em um 

primeiro momento, os objetivos dos atores ao ingressarem com as ações 

judiciais eram mais emergenciais, em reação a situação concreta, visando 

parar a construção da obra. E de fato, o Poder Judiciário se mostrou 

restritivo ao longo da atuação. Os principais gargalos apresentados pelos 

Tribunais à concretização de direitos indígenas no caso Belo Monte foram: a 

influência política nos tribunais; a falta de sensibilização dos juízes ao tema; 

a ausência de uma cultura jurídica favorável a direitos indígenas; a 

morosidade e o instituto de Suspensão de Liminar.  

 No entanto, muito embora os atores tenham enfrentado essa barreira 

judicial, ainda assim conseguiram obter importantes resultados na esfera 

extrajudicial, como: dar visibilidade ao caso e chamar a atenção da mídia; 

produção acadêmica sobre o tema; formação da rede de atuação; avanços 

em relação a sensibilização dos juízes e empoderamento das comunidades. 

Nesse sentido, apesar do principal objetivo em relação as ações judiciais ter 

sido parar a obra, é possível pensar que o litígio foi uma estratégia 

associada a outras estratégias político-sociais a fim de obter a promoção de 

direitos indígenas. A vitória no Judiciário não pode ser pensada dissociada 

dos campos político e social, uma vez que elas se influenciam, e por isso, a 

mudança no caldo de cultura é tão importante na agenda desses atores. A 

mobilização do direito em torno do Judiciário portanto não tem como 
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objetivo apenas ganhar as ações, mas também encampar mudanças 

político-sociais.  

 Ainda, os atores possuem a expectativa de que conseguir tematizar 

os direitos indígenas no Judiciário, e principalmente as questões do direito 

de consulta aos povos e dos grandes empreendimentos, sensibilizando os 

Juízes e criando uma jurisprudência favorável. A narrativa acerca de suas 

expectativas confirma a importância da disputa do Judiciário na agenda 

destes atores. Apesar dos entraves enfrentados, ainda assim tornar este 

espaço mais poroso às demandas, e potencializador de direitos indígenas é 

relevante para estes atores, principalmente levando em consideração que a 

questão de barragens e grandes empreendimentos continuarão a ser 

enfrentada, à medida que já há indícios de novas obras na região. 

  Portanto, em relação à esfera nacional, o Poder Judiciário foi uma 

barreira para a atuação dos atores, no entanto, ainda assim foi possível por 

meio da atuação judicial, combinada a estratégias políticas e sociais, obter 

resultados extrajudiciais. Apesar destas dificuldades, a disputa do Judiciário 

permanece um item prioritário na agenda da mobilização do direito.  

Quanto à esfera internacional, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos impactou de forma favorável às demandas dos atores, 

potencializando a proteção de direitos indígenas. Porém, apesar da vitória 

judicial com a obtenção da Medida Cautelar, surgiu uma segunda barreira a 

ser enfrentada pelos atores: a barreira política. Porém, a forma apresentada 

pelos atores de contornar tal barreira seria com a aplicação pelos Tribunais 

Nacionais do precedente internacional. E novamente, surge a importância 

da disputa deste espaço. 

Por fim, o caso Belo Monte revela que muito embora o Poder 

Judiciário tenha sido um espaço restritivo de direitos à demanda pela 

concretização de direitos indígenas, foi possível por meio dele obter 

resultados que transbordaram a demanda realizada, dando visibilidade ao 

caso e geraram discussão pública sobre o tema. Além disso, os atores 

possuem a expectativa de que por meio da atuação judicial combinada a 

estratégias políticas, eles consigam realizar algumas mudanças no próprio 
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judiciário, como sensibilizar os juízes ao tema, de modo que eles julguem as 

ações favoravelmente aos atores, criando um precedente que poderá ser 

aplicado em decisões futuras. Apesar do caso Belo Monte estar ainda longe 

de um desfecho, o Poder Judiciário se torna um espaço de disputa cada vez 

mais importante para os atores na busca pela concretização de suas 

demandas. 
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8. Anexos 

8.1 Roteiros de Entrevista 

 

Roteiro de entrevista para entidades da sociedade civil 

 

I – PERFIL DA ENTIDADE E DO ENTREVISTADO 

 

(A primeira pergunta possui caráter mais biográfico, para melhor 

compreensão dos perfis dos diferentes atores) 

 

1- Brevemente, quais aspectos da sua trajetória pessoal, acadêmica e 

profissional foram importantes para você optar por atuar nesta 

entidade? 

 

(Esta questão serve para melhor compreensão do perfil desta entidade e de 

sua trajetória) 

 

2- Quando a entidade foi formada? Por quê? Quais atividades a entidade 

realiza? 

 

II – ATUAÇÃO NO CASO BELO MONTE 

 

3- Como o caso Belo Monte surgiu na agenda da entidade? 

 

4- Qual foi a atuação da entidade no caso Belo Monte? 

 

5- Como foram financiadas as atividades ligadas ao caso Belo Monte? 

Houve alguma fonte de financiamento específica? 

 

6- A entidade se articulou com outros atores neste caso? 

 

Checklist de atores: 

a. Comunidades 
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b. Movimentos Sociais 

c. Entidades da Sociedade Civil 

d. Órgãos do Estado 

i. Ministério Público 

ii. Defensoria Pública 

 

III – AÇÕES JUDICIAIS 

 

7- A entidade acompanhou as ações judiciais do caso Belo Monte? Quais 

ações? Como foi realizado este acompanhamento? 

 

Checklist de ações: 

a. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) 

b. Supremo Tribunal Federal (STF) 

c. Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

 

Checklist de acompanhamentos: 

d. Mecanismos jurídicos 

i. Ajuizamento de ações 

ii. Memoriais 

iii. Amicus Curiae 

iv. Audiências Públicas 

v. Reunião com Juízes 

e. Mecanismos não jurídicos 

i. Abaixo Assinados 

ii. Organização de debates e palestras 

iii. Campanhas Eletrônicas 

iv. Marchas 

 

8- Quais eram os objetivos da entidade ao realizarem estes 

acompanhamentos? Havia alguma estratégia nesta atuação? 

 

9- Como a entidade avalia as ações judiciais no caso Belo Monte? 

 

Perguntas suporte: 
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a. Quais foram as vantagens e desvantagens de se litigar no 

caso? 

b. Quais os impactos das decisões para a entidade? 

c. Quais fatores foram importantes para o tribunal decidir de 

determinada forma? Em sua opinião, o que poderia mudar nos 

tribunais? 

 

10- Quais as expectativas da entidade em relação às ações pendentes? 

 

11 – O caso Belo Monte esteve também em instância internacional, na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A entidade acompanhou 

o caso neste momento? 

 

12- O caso Belo Monte esteve em diferentes instâncias, até mesmo 

internacionais. Quais os impactos disso no caso? Acredita que houve 

algum diálogo entre as instâncias?  
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Roteiro de entrevista para órgãos do Estado 

 

I – PERFIL DO ÓRGÃO E DO ENTREVISTADO 

 

(A primeira pergunta possui caráter mais biográfico, para melhor 

compreensão dos perfis dos diferentes atores) 

 

1- Brevemente, quais aspectos da sua trajetória pessoal, acadêmica e 

profissional foram importantes para você optar por atuar neste órgão? 

 

(Esta questão serve para melhor compreensão do perfil do órgão e de sua 

trajetória) 

 

2- Qual a atuação do órgão em relação à população indígena?  

 

II – ATUAÇÃO NO CASO BELO MONTE 

 

3- Como o caso Belo Monte surgiu na agenda do órgão? 

 

4- Qual foi a atuação do órgão no caso Belo Monte? 

 

5- O órgão se articulou com outros atores neste caso? Como? 

 

Checklist de atores: 

a. Comunidades 

b. Movimentos Sociais 

c. Entidades da Sociedade Civil 

d. Órgãos do Estado 

i. Ministério Público 

ii. Defensoria Pública 

e. Legislativo/Parlamentares 

f. Executivo 

g. Mídia 
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III – AÇÕES JUDICIAIS 

 

6- Quais eram os objetivos/resultados esperados do órgão ao entrar com 

as ações judiciais? O que o órgão fez para atingir tais 

objetivos/resultados? 

 

7- O caso Belo Monte esteve em diferentes instâncias judiciais nacionais 

(TRF-1 e STF). O órgão acompanhou o caso em ambas? 

 

a. Sim: Acredita que houve diferença na forma como estes 

diferentes tribunais lidaram com o caso? Por que? 

i. Estas diferenças entre os tribunais influenciaram de 

algum modo a atuação do órgão? 

 

8- Acerca da avaliação do órgão das ações judiciais: 

a. Quais foram as vantagens e desvantagens de se litigar no 

caso? 

b. Como as decisões judiciais influenciaram a atuação do órgão 

no caso? Houve mudanças na atuação após as decisões? 

c. A partir da experiência de como foram as ações do caso Belo 

Monte em relação aos direitos indígenas, o que poderia mudar 

nos tribunais? 

 

9- Quais as expectativas do órgão em relação às ações pendentes, 

especialmente em relação às ações no STF? 

 

10- O caso Belo Monte esteve também em instância internacional, na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O órgão acompanhou 

o caso neste momento? 

 

a. Sim: Quais os impactos do caso ter ido à esfera internacional? 

 

Checklist de Impactos: 

-Precedente para os tribunais nacionais 
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-Influência política 

-Criação de políticas públicas 

-Influência na opinião pública 

-Destaque midiático 

 

b.  Acredita que isso de alguma forma alterou a posição dos 

tribunais nacionais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


