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1.
A União, com fundamento nos arts. 25 da Lei 8.038/90, 4º da Lei
8.437/92 e 267 do RISTF, requer a suspensão da execução da decisão (fls. 475-480),
proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento 2006.01.00.017736-8/PA, em trâmite
no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual, ao conceder efeito suspensivo ao
citado recurso, sustou os efeitos do decisum de fls. 377-413 que, por sua vez, revogara
liminar anteriormente deferida (fls. 164-169) nos autos da Ação Civil Pública
2006.39.03.000711-8, ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a Vara Federal
de Altamira/PA.
Inicialmente, para melhor compreensão dos fatos, esclarece a
requerente o seguinte:
a) ajuizou-se referida ação civil pública, com pedido de liminar,
“para obstar o processo de licenciamento no IBAMA do empreendimento denominado
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu; bem como o reconhecimento de
nulidade do Decreto Legislativo nº 788/2005, do Congresso Nacional” (inicial, fls. 8182), uma vez que o processo legislativo (fls. 106-162) que culminou com a promulgação
do mencionado decreto legislativo (fl. 268) estaria eivado de vícios insanáveis, a saber:
a.1) violação aos arts. 170, VI e 231, § 3º, da Constituição da
República, porque as comunidades afetadas, mormente as indígenas, não teriam
sido consultadas;
a.2) modificação do projeto de decreto legislativo pelo Senado
Federal sem o devido retorno à Câmara dos Deputados, o que ofenderia o art.
123 do RICD;
a.3) ausência de lei complementar, prevista no art. 231, § 6º, da
CF, que disponha sobre a forma de exploração dos recursos hídricos em área
indígena.
b) em 28.3.2006, o juiz substituto da Vara Federal de Altamira/PA
deferiu a liminar para determinar a suspensão de todo e qualquer ato concernente ao
licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, especialmente as

audiências públicas que se realizariam nos dias 30 e 31 daquele mês (decisão, fls. 164169);
c) todavia, em 16.5.2006, o magistrado titular daquele juízo
revogou a liminar outrora concedida para que fosse retirado, doravante, “qualquer óbice
judicial à prática dos procedimentos a serem empreendidos pela União, pela
ELETROBRÁS, pela ELETRONORTE e, especialmente, pelo IBAMA, este na condução
do licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, inclusive a realização de
estudos, consultas públicas, audiências públicas, enfim, tudo que seja necessário a
possibilitar a conclusão final da autarquia ambiental quanto ao licenciamento, ou não,
da obra, ficando assegurado o pleno exercício do poder de polícia, com integral e
estrita observância do Decreto Legislativo nº 788/2005, do Congresso Nacional” (fls.
04 e 413);
d) inconformado, o MPF interpôs perante o TRF da 1ª Região o
supracitado AI 2006.01.00.017736-8/PA (inicial, fls. 24-73), ao qual foi concedido
efeito suspensivo (fls. 475-480) pela decisão ora impugnada.
Ademais, a União sustenta, em síntese, o seguinte:
a) cabimento do presente pedido de suspensão de liminar, com
fundamento no art. 25 da Lei 8.038/90, dado que se trata de decisão proferida por
relatora de agravo de instrumento em curso no TRF da 1ª Região;
b) competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo
em vista a fundamentação de índole constitucional do feito principal: alegação de
inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 788/2005, porque ofensivo ao art. 231, §
3º, da CF;
c) possibilidade de demonstração, à luz da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (SS 1.272-AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
18.5.2001), da plausibilidade jurídica da tese defendida pela União: constitucionalidade
do Decreto Legislativo 788/2005, pelos seguintes motivos:
c.1) ter sido editado no pleno exercício da competência do
Congresso Nacional (art. 49, XVI, da CF) e em termos condicionais, vale dizer,
a autorização em tela somente será válida se as conclusões dos estudos forem
positivas e o empreendimento receber o devido licenciamento ambiental pelo
órgão da União competente para tanto, conforme disposições contidas nos arts.
1º e 2º do citado decreto;
c.2) inexistência de violação ao art. 231, § 3º, da Constituição da
República, porquanto citado dispositivo não impõe um momento determinado
para a oitiva das populações afetadas pelo empreendimento, sendo ainda certo
que mencionada consulta depende de estudos prévios de natureza antropológica
que indiquem, com certeza, quais as comunidades afetadas; ademais, “a
promulgação prévia deveu-se, acima de tudo, à relevância do projeto, definido
pelo Governo Federal como um dos pilares da política energética brasileira”
(fl. 14);

c.3) a realização posterior da oitiva das populações nativas não lhes
acarreta qualquer prejuízo, visto que a autorização está condicionada à
conclusão favorável dos estudos de viabilidade;
c.4) cuidou-se de “emenda de redação” aquela efetuada pelo
Senado Federal no projeto original, não sendo obrigatório, portanto, seu retorno
à Câmara dos Deputados, certo que o art. 65 da CF, ao impor a restituição do
projeto à casa iniciadora, na hipótese de emenda, refere-se apenas a “projetos de
lei”;
d) ocorrência de lesão à ordem pública, aqui entendida no contexto
da ordem administrativa em geral e à economia pública, assim fundamentados:
d.1) o sobrestamento do “Projeto de Aproveitamento Energético de
Belo Monte” compromete sobremaneira a política energética do país,
instrumento de vital importância para a efetivação das políticas públicas
necessárias à satisfação do interesse público, não se tratando de mero
empreendimento de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, mas de
projeto com enorme repercussão sobre a oferta energética brasileira, com aporte
técnico, financeiro e jurídico da União;
d.2) “o complexo hidrelétrico de Belo Monte afigura-se como
empreendimento estratégico para o sistema gerador de energia, pois fará a
integração entre bacias hidrográficas com diferentes regimes hidrológicos,
resultando em ganho de energia garantida e vital para o Sistema Integrado
Nacional de Energia”, além de constituir “a maior bacia hidrelétrica
genuinamente brasileira, cuja operação, entre outras vantagens, permitirá a
postergação da construção de novas usinas, mitigando os impactos ambientais
futuros” (fl. 17);
d.3) caso referido complexo não seja viabilizado, seria necessária a
construção de dezesseis outras usinas na região, o que implicaria a ampliação da
área inundada em quatorze vezes, além de outros efeitos deletérios, relacionados
ao impacto ambiental, ao custo e à possibilidade de colapso do Sistema
Energético Nacional;
d.4) a decisão ora impugnada viola o art. 49, XVI, da CF, que
atribui ao Congresso Nacional a competência para autorizar, ou não, o
aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas; assim, o Poder
Judiciário afrontou a esfera de discricionariedade atribuída ao Administrador
Público, uma vez que “não se pode ditar ao Poder Executivo qual política
energética deve ser, ou não, adotada, se, ao executá-la, não restam ofendidos
quaisquer ditames constitucionais ou legais” (fl. 19).
2.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do
pedido (fls. 486-493).
3.
Tendo em vista informação de provimento parcial, em 13.12.2006,
do Agravo de Instrumento 2006.01.00.017736-8/PA/TRF da 1ª Região (fl. 499), aqui

impugnado, determinei que a requerente informasse se ainda possuía interesse na
apreciação do presente pedido, o que foi cumprido às fls. 523-524, quando a União
acentuou que o presente pedido de suspensão encontra-se prejudicado, em parte,
subsistindo, contudo, o interesse “em ver apreciado o pedido que objetiva, até o trânsito
em julgado da ação civil pública, buscar a suspensão de qualquer restrição judicial ao
andamento dos trâmites de licenciamento e de consulta às comunidades envolvidas,
afastando-se, ainda, qualquer óbice quanto à validade do Decreto Legislativo
788/2005” (fl. 524).
Determinei a juntada, às fls. 527-544, do inteiro teor do acórdão
referente ao julgamento, em 13.12.2006, do AI 2006.01.00.017736-8/PA/TRF da 1ª
Região, aqui impugnado.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, à fl. 546, afirma que não mais possui interesse na apreciação do
presente pedido, uma vez que, em decorrência do provimento parcial do citado AI, lhe
foi autorizado “dar continuidade aos estudos preliminares atinentes à elaboração de
Termo de Referência a subsidiar o EIA/RIMA”.
4.
Inicialmente, reconheço que a controvérsia instaurada na ação civil
pública e no agravo de instrumento em apreço evidencia a existência de matéria
constitucional: alegação de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 788/2005,
porque teria ofendido os arts. 170, VI e 231, § 3º da Constituição da República (petição
inicial: fls. 81-99; decisão impugnada: fls. 475-480 e acórdão: fls. 527-544). Dessa
forma, cumpre ter presente que a Presidência do Supremo Tribunal Federal dispõe de
competência para examinar questão cujo fundamento jurídico é de natureza
constitucional (art. 297 do RISTF, c/c art. 25 da Lei 8.038/90), conforme firme
jurisprudência desta Corte, destacando-se os seguintes julgados: Rcl 475, rel. Ministro
Octavio Gallotti, Plenário, DJ 22.4.1994; Rcl 497-AgR, rel. Ministro Carlos Velloso,
Plenário, DJ 06.4.2001; SS 2.187-AgR, rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e
SS 2.465, rel. Ministro Nelson Jobim, DJ 20.10.2004.
5.
Passo ao exame do mérito do presente pedido de suspensão de
decisão. Assevero, todavia, que a decisão monocrática impugnada pela requerente na
inicial encontra-se superada, tendo em vista o julgamento meritório, em 13.12.2006,
pela 5ª Turma do TRF da 1ª Região, do AI 2006.01.00.017736-8/PA (acórdão, fls. 527544), bem como manifestação de subsistência parcial de interesse na apreciação do
presente feito formulada pela União à fl. 524. Limitar-me-ei, portanto, a estas novas
balizas processuais.
Desse modo, para melhor compreensão da matéria, transcrevo os
seguintes trechos do Decreto Legislativo 788/2005 e do dispositivo do voto da relatora
proferido no agravo de instrumento, cujo acórdão ora se impugna:
Decreto Legislativo 788/2005:
“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizado o Poder Executivo a
implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte no trecho
do Rio Xingu, denominado ‘Volta Grande do Xingu’, localizado no

Estado do Pará, a ser desenvolvido após estudos de viabilidade
técnica, econômica, ambiental e outros que julgar necessários.
Art. 2º Os estudos referidos no art. 1º deste
Decreto Legislativo deverão abranger, dentre outros, os seguintes:
I - Estudo de Impacto Ambiental - EIA;
II - Relatório de Impacto Ambiental - Rima;
III - Avaliação Ambiental Integrada - AAI da
bacia do Rio Xingu; e
IV - estudo de natureza antropológica, atinente
às comunidades indígenas localizadas na área sob influência do
empreendimento, devendo, nos termos do § 3º do art. 231 da
Constituição Federal, ser ouvidas as comunidades afetadas.
Parágrafo único. Os estudos referidos no caput
deste artigo, com a participação do Estado do Pará, em que se
localiza a hidroelétrica, deverão ser elaborados na forma da
legislação aplicável à matéria.
Art. 3º Os estudos citados no art. 1º deste
Decreto Legislativo serão determinantes para viabilizar o
empreendimento e, sendo aprovados pelos órgãos competentes,
permitem que o Poder Executivo adote as medidas previstas na
legislação objetivando a implantação do Aproveitamento
Hidroelétrico Belo Monte.” (fl. 268)
Dispositivo do voto-condutor proferido no AI 2006.01.00.0177368/PA:
“CONCLUSÃO:
Como conseqüência dessa decisão, dou parcial
provimento ao agravo para o efeito de:
a) considerar inválido o Decreto Legislativo
788/2005, por violação ao § 3º do art. 231 da CF/88;
b) proibir ao IBAMA que faça a consulta política
às comunidades indígenas interessadas, pois esta é competência
exclusiva do Congresso Nacional, condicionante do poder de
autorizar a exploração de recursos energéticos em área indígena;
c) Permitir a realização do EIA e do laudo
antropológico que deverão ser submetidos à apreciação do
Parlamento.
É como voto.” (fl. 540-v)
A Lei 8.437/92, em seu art. 4º e § 1º, autoriza o deferimento do
pedido de suspensão da execução de liminar ou de acórdão, nas ações movidas contra o
Poder Público ou seus agentes, no processo de ação popular e na ação civil pública, em
caso de manifesto interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança ou à economia públicas.
Ademais, conforme autoriza a jurisprudência pacificada do
Supremo Tribunal Federal, quando da análise do pedido de suspensão de decisão (SS

846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272-AgR, rel.
Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, dentre outros), permite-se o proferimento de um
juízo mínimo de delibação a respeito da questão jurídica deduzida na ação principal. No
presente caso, porque se discute fundamentalmente, nos 1º e 2º graus de jurisdição, a
constitucionalidade ou não do Decreto Legislativo e as conseqüências dessa declaração
– sendo este também o fundamento precípuo da requerente para sustentar a ofensa à
ordem e à economia públicas – torna-se necessário o proferimento do citado juízo
mínimo de delibação meritório.
Assim, considero o acórdão impugnado ofensivo à ordem pública,
aqui entendida no contexto da ordem administrativa, e à economia pública, quando
considerou inválido, neste momento, o Decreto Legislativo 788/2005 e proibiu ao
IBAMA que elaborasse a consulta política às comunidades interessadas; faço-o
mediante os seguintes fundamentos:
a) o Congresso Nacional, em 13 de julho de 2005, aprovou o
decreto legislativo em questão, no legítimo exercício de sua competência soberana e
exclusiva (art. 49, XVI, da Constituição da República). É relevante, pois, a plena
vigência desse ato legislativo. Não consta dos autos, até a presente data, notícia de sua
revogação. Quanto à eficácia, frise-se que o Supremo Tribunal Federal, em 1º de
dezembro de 2005, ao julgar a ADI 3.573/DF (rel. para acórdão Ministro Eros Grau, DJ
19.12.2005), que tinha por objeto a declaração de inconstitucionalidade do mencionado
decreto legislativo, não conheceu da citada ação direta de inconstitucionalidade;
b) analisando os termos do supracitado decreto legislativo (arts. 1º
e 2º), evidencia-se caráter meramente programático no sentido de autorizar ao Poder
Executivo a implantação do “Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte” em trecho do
Rio Xingu, localizado no Estado do Pará, “a ser desenvolvido após estudos de
viabilidade técnica, econômica, ambiental e outros que julgar necessários”. Por isso
que considero, neste momento, prematura e ofensiva à ordem administrativa, decisão
judicial que impede ao Poder Executivo a elaboração de consulta às comunidades
indígenas. Aliás, o importante debate jurídico a respeito da natureza dessa consulta (se
política ou técnica) não é cabível na presente via da suspensão de decisão, tendo em
vista os estritos termos do art. 4º da Lei 8.437/92;
c) no que concerne à alegada violação ao art. 231, § 3º, da CF, e
considerando os termos do retrotranscrito dispositivo do voto-condutor do AI em
questão, assevere-se que o art. 3º do Decreto Legislativo 788/2005 prevê que os estudos
citados no art. 1º são determinantes para viabilizar o empreendimento e, se aprovados
pelos órgãos competentes, permitirão que o Poder Executivo adote as medidas previstas
em lei objetivando a implantação do aproveitamento hidroelétrico em apreço. Esses
estudos estão definidos no art. 2º, o qual, em seu inciso IV, prevê a explícita
observância do mencionado art. 231, § 3º, da Constituição Federal. Sobreleva, também,
o argumento no sentido de que os estudos de natureza antropológica têm por finalidade
indicar, com precisão, quais as comunidades que serão afetadas. Dessa forma, em
atenção ao contido no art. 231, § 3º, da CF e no decreto legislativo em tela, estes em
face do dispositivo do voto-condutor, entendo que a consulta do Ibama às comunidades
indígenas não deve ser proibida neste momento inicial de verificação de viabilidade do
empreendimento;

d) é também relevante o argumento no sentido de que a nãoviabilização 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;
e) a proibição ao Ibama de realizar a consulta às comunidades
indígenas, determinada pelo acórdão impugnado, bem como as conseqüências dessa
proibição no cronograma governamental de planejamento estratégico do setor elétrico
do país, parece-me invadir a esfera de discricionariedade administrativa, até porque
repercute na formulação e implementação da política energética nacional.
6.
Finalmente, assevere-se que os relevantes argumentos deduzidos na
ação civil pública, no sentido da ofensa ao devido processo legislativo e da ausência de
lei complementar prevista no art. 231, § 6º, da CF, porque dizem respeito
especificamente ao mérito da referida ação, não podem ser aqui sopesados, tendo em
vista o contido no art. 4º da Lei 8.437/92, mas serão a tempo e modo apreciados, o que
também ocorrerá, na via administrativa, mediante a realização dos estudos de
viabilidade técnica, econômica, ambiental e outros que forem necessários à implantação
do “Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte”, conforme prevê o Decreto Legislativo
788/2005.
7.
Ante o exposto, com fundamento no art. 4º da Lei 8.437/92, defiro
o pedido para suspender, em parte, a execução do acórdão proferido pela 5ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do AI 2006.01.00.017736-8/PA
(fls. 527-544), para permitir ao Ibama que proceda à oitiva das comunidades indígenas
interessadas. Fica mantida a determinação de realização do EIA e do laudo
antropológico, objeto da alínea “c” do dispositivo do voto-condutor (fl. 540-v).
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2007.

Ministra Ellen Gracie
Presidente

