
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

Esta petição contém 19 laudas. 

 

 

 

 

 

 

 

URGENTE 

 

NORTE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.300.288/0001-07, 

com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco B, n. 100, Salas 904 e 1004, Centro 

Empresarial Varig, Brasília (DF), CEP 70.714-900 (doc. 01), sociedade por ações de 

capital fechado, constituída na forma de Sociedade de Propósito Específico – SPE, 

concessionária de uso de bem público para geração de energia elétrica sob o regime de 

produção independente, por intermédio de seus procuradores, com fundamento nos 

artigos 522 e seguintes do Código de Processo Civil e alicerçada nas razões de fato e de 

direito que seguem anexadas e que compõem esta petição, dirige-se respeitosamente a 

Vossa Excelência para interpor “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO 

ATIVO” contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Subseção de Altamira, que 

nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 681-76.2013.4.01.3903, proposta em face 

de INDÍGENAS INTEGRANTES DAS COMUNIDADES MUNDURUKU E OUTROS, 

indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse requerido pela agravante. 

 

Aguardando o regular processamento, conhecimento e provimento do recurso, 

indica-se a seguir o nome e endereço dos patronos da agravante, ressalvando que os 

agravados ainda não foram citados e não constituíram procuradores (certidão anexa), , em 

observação ao artigo 524, inciso III, do Código de Processo Civil: 

 

a) pela agravante: Alacir Silva Borges, inscrita na OAB/SP sob o nº 229.612; 
Alexandre dos Santos Pereira Vecchio, inscrito na OAB/SC sob o nº 12.049; 
Felipe Callegaro Pereira Fortes, inscrito na OAB/SC 19.180 e OAB/PA 
16.763-A e André da Silva Andrino de Oliveira, inscrito na OAB/SC sob o nº 
16.131, todos com escritório profissional na Rua Germano Wendhausen, 
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203, Centro Executivo Beiramar, 6º andar, Centro, Florianópolis (SC), CEP 
88015-460. 
 
b) pelos agravados: os agravados ainda não foram citados, não tendo 
constituído procuradores no processo, conforme atesta a certidão em 
anexo. 

 

Pede Deferimento. 

Florianópolis (SC), 6 de maio de 2013 

 
 

Alexandre dos Santos Pereira Vecchio Felipe Callegaro Pereira Fortes 
OAB/SC 12.049 OAB/PA 16.763-A 

 

CASJ/fcpf/aspv UHBM. 

 

Relação das peças que instruem este agravo, sendo que as cópias do processo são 
declaradas fotocópias autênticas dos autos de origem pelos procuradores que a esta 
subscrevem, sob as penas da lei, nos termos do art. 544, §1º, do CPC, sendo os demais 
fotocópias autênticas dos seus respectivos originais: 
 

1. Decisão agravada. 
2. Certidão de intimação da decisão agravada, certidão atestando que os agravados 

ainda não foram citados e não possuem procuradores constituídos nos autos. 
3. Procuração e substabelecimento da agravante. 
4. Cópia integral dos autos de origem. 
5. Preparo. 
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Agravante: NORTE ENERGIA S.A. 

Agravados: INDÍGENAS INTEGRANTES DAS COMUNIDADES MUNDURUKU, 

ARARAS, JURUNA, KAYAPÓ, XIPAYA, KURUAYA, ASSURINI, PARAKANÃ E 

OUTROS; 

Origem: SUBSEÇÃO DA JUSTICA FEDERAL DE ALTAMIRA (PA) 

Autos de origem: nº 681-76.2013.4.01.3903 

 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO 

 

Egrégio Tribunal, 

Colenda Turma,  

Doutos Julgadores: 

 

I. SÍNTESE DO PROCESSO 

 

1. No dia 02/05/2013, quinta-feira, pela manhã, aproximadamente 60 

(sessenta) índios, supostamente de oito tribos diferentes (Munduruku, Araras, Juruna, 

Kayapó, Xipaya, Kuruaya, Assurini e Parakanã), acompanhados de outros indígenas 

ribeirinhos, e de pessoas não indígenas com qualificação desconhecida, invadiram o 

canteiro de obras da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, denominado Sítio Belo Monte. 

 

2. Ao chegarem ao local, os invasores exigiram a imediata paralisação das 

atividades no canteiro de obras, sendo que, temendo por sua segurança, os funcionários 

da agravante foram obrigados a suspender sua atividade laboral, sendo que alguns foram 

coagidos a deixar o local. 

 
3. Diante do esbulho possessório praticado e dos prejuízos para o interesse 

público e dos riscos que essa ocupação ilegal causa, a agravante propôs ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar no dia 03/05/2013. 

 
4. Ao apreciar o pedido liminar feito pela agravante, o MM. Juiz de Primeiro 

Grau proferiu decisão (fls. 227/230), nos seguintes termos:  

 
(...) 
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Em sede de cognição sumária, verifico que a medida ora requerida, qual 
seja, a desocupação/desobstrução da área sob litígio impõe o uso de 
força policial, o que, indubitavelmente, representa risco de morte para os 
supostos índios e para os profissionais que participariam do cumprimento 
da decisão, inclusive considerando a alegada presença de mulheres e 
crianças. 
Logo, se há possibilidade de dano irreparável em razão dos prejuízos 
financeiros, conforme alegado pelo autor, por outro lado, dano maior 
poderá resultar de uma retomada com o uso de força policial, considerada 
a existência de ânimos acirrados entre as partes envolvidas no conflito, o 
que não se mostra razoável, mormente considerando que, até então, ano 
se verificou a tentativa de saída pacífica mediante conciliação das partes. 
Com efeito, o periculum in mora, no caso, é inverso, porquanto a 
reintegração mediante a utilização de força pode ensejar conflito de modo 
a gerar riscos à integridade física dos indígenas, empregados da autora e 
agentes públicos. 
A questão indígena e os impactos sociais da construção da hidrelétrica 
geram a necessidade de cautela na utilização de decisões unilaterais e da 
força para cumpri-las. A única saída, realmente, é a desocupação 
negociada da área. 
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR REQUERIDA. Contudo, determino 
que: 
a) seja oficiada a FUNAI, para que: a) informe em 24 horas, mediante 
relatório circunstanciado, se, de fato, os supostos índios das comunidades 
MUNDURUKU, ARARAS, JURUNA, KAIAPÓ, XIPAYA, KURUAIA, 
ASSURINI e PARAKANÃ estão impedindo a saída e a entrada de 
pessoas e insumos no canteiro de obras Sito Belo Monte; b) bem como, 
desde já, a referida autarquia deverá realizar intervenção no sentido de 
obter a desobstrução pacífica da área, com a presença de um Procurador 
Federal e especialistas indígenas, devendo ser comunicadas ao Juízo e 
ao Ministério Público Federal, também por meio de relatório 
circunstanciado a cada 05 (cinco) dias, as soluções tentadas, os 
insucessos e seus motivos, bem como se obteve êxito na retirada pacífica 
dos indígenas; 
b) seja intimada a parte autora Norte Energia S.A. para integrar as 
negociações empreendidas pela FUNAI, devendo apresentar relatório 
circunstanciado, na forma precitada no item anterior, também no prazo de 
05 (cinco) dias; 
c) seja oficiada imediatamente à Polícia Federal, para tomar ciência dos 
fatos narrados na inicial e apurar a possível participação de não-índios e a 
eventual ocorrência de fato definido como crime, especialmente quanto à 
alegação de suposto impedimento da entrada e saída dos trabalhadores 
do canteiro de obras, assim como para as demais providências legais 
cabíveis, devendo ser comunicado ao Juízo e ao Ministério Público 
Federal, no prazo de até 24 horas, as conclusões obtidas, sendo que, 
quanto às eventuais providências a serem tomadas, deverão ser 
observadas as cautelas legais de estilo, dando-se ciência ao Juízo e ao 
Ministério Público Federal, objetivando-se, sobretudo, uma saída pacífica 
para o conflito; 
d) seja também intimada a FUNAI, para, no prazo de 05 dias, manifestar-
se acerca do pedido liminar, bem como sobre seu eventual interesse 
processual de ingressar no feito; 
e) Intime-se, com urgência, a UNIÃO para manifestar, no prazo de 05 
dias, se tem interesse processual em intervir no feito. 
Após, dê-se vista dos autos, com urgência, ao Ministério Público Federal 
para ciência acerca dos fatos narrados na inicial, apuração de eventual 
fato definido como crime e manifestação acerca dos demais termos da 
petição inicial. 
A cópia presente decisão servirá como ofício e mandado. 
Após, voltem-me os autos conclusos para decisão. 



 

5

 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 
 

5. Como se pode observar, apesar de reconhecer na r. decisão agravada a 

violação do direito da agravante ante o esbulho perpetrado, o MM. Juiz Federal negou-lhe 

o direito de ser reintegrada na posse do imóvel que ocupa para o exercício de atividade de 

interesse público. 

 

6. Inconformada com essa r. decisão, a agravante interpõe o presente 

recurso. 

 

II. CABIMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO POR INSTRUMENTO - 

NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO 

 

7. Inicialmente, tem-se como admissível a interposição por instrumento do 

presente agravo, conforme prevê o artigo 522 do CPC, com a nova redação dada pela Lei 

n° 11.187/05, tendo em vista se tratar de decisão que é suscetível de causar à parte lesão 

grave ou de difícil reparação, mormente à sociedade e ao interesse público. 

 

8. Com efeito, conforme será demonstrado com mais detalhe no decorrer 

desta peça, a ocupação compromete o cumprimento do cronograma de obras da Usina 

Hidrelétrica Belo Monte, podendo levar ao atraso de vários meses na conclusão da obra, 

que é essencial para o Sistema Elétrico Nacional, sendo prioritária para o desenvolvimento 

do País e parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal.  

 
9. Além disso, existe risco iminente de conflito entre os 4.000 funcionários 

que estão alojados no local e os índios que invadiram o canteiro de obras, tendo em vista 

que os agravados constantemente ameaçam invadir os dormitórios onde residem os 

alojados, interditar o refeitório que prepara as refeições dos trabalhadores, cortar a luz e 

água potável que abastecem o canteiro. Essas ameaças estão gerando grande clima de 

animosidade entre os grupos, na medida em que os trabalhadores alojados estão 

inseguros com o que pode vir a ocorrer e descontentes com a postura que vem sendo 

adotada pelos indígenas. 

 
10. Não bastasse isso, a análise imediata do presente recurso é fundamental 

para evitar prejuízos financeiros de grande monta para a agravante, sendo que o prejuízo 

diário com a paralisação das obras, entre salário de 4.000 (quatro mil) funcionários ociosos 

mas à disposição, locação de serviços e materiais ociosos mas à disposição por 
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prestadores de serviço ainda não foi calculado, mas certamente é da ordem de alguns 

milhões de reais.  

 
11. Além disso, tem-se que se trata de agravo de instrumento que ataca 

decisão que não deferiu pedido liminar de reintegração de posse, sendo que, 

evidentemente, só tem sentido se reanalisada de imediato, além do que faltaria interesse 

processual no manejo de retido, pois perderia o seu objeto na prolação da sentença. 

 
12. Por todos esses motivos, deve ser recebido, processado e julgado 

imediatamente o presente recurso de agravo de instrumento, concedendo-lhe inclusive 

efeito ativo. 

 

III. RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA 

 

III.1. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS 

PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – DECISÃO QUE PRIVILEGIA O 

ATO ILÍCITO EM DETRIMENTO DO DIREITO DA AGRAVANTE 

 

13. O art. 927 do Código de Processo Civil estabelece que na ação de 

reintegração de posse cabe ao autor provar: (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo 

réu; (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse. 

 

14. Por outro lado, o art. 928 do mesmo diploma legal dispõe que “estando a 

petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de 

mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse”. 

 

15. Noutras palavras, havendo a comprovação do direito alegado, a liminar 

deve ser deferida, sobretudo porque o tempo de duração do processo não pode prejudicar 

a parte que tem manifesta razão. 

 

16. No presente caso, estão sobejamente comprovados os requisitos para o 

deferimento liminar de reintegração de posse previstos no art. 927 do CPC. Com efeito, 

seguem abaixo, um a um: 

 

(i) posse atual da agravante: a posse da agravante sobre os imóveis que 

compõem o Canteiro de Obras Sítio Belo Monte é fato público e notório (art. 

334, I e II do CPC) não apenas na região, como para todo o país e inclusive 

internacionalmente, tendo sido objeto de aquisição extrajudicial e judicial de 
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seus antigos proprietários, estando o perímetro delimitado no mapa que 

acompanha a petição inicial. Além disso, a posse é exercida cotidianamente, 

com a implantação do canteiro de obras e a realização das atividades 

necessárias à instalação do empreendimento; este fato também foi atestado 

pela Polícia Federal, que esteve no local, em relatório que presta informações 

ao juízo a quo (fls. 237/273 dos autos de origem). 

 

(ii) esbulho praticado pelos agravados: comprova-se pelas notícias 

veiculadas pela ONG Movimento Xingu Vivo para Sempre 

www.xinguvivo.org.br, pelas notícias publicadas em outros meios de 

comunicação de credibilidade e de alcance nacional (www.noticiasuol.com.br, 

www.folha.uol.com.br, www.g1.globo.com, www.redetv.com.br, e 

www.noticiasterra.com.br, pelos registros fotográficos acostados a inicial, pelo 

relatório apresentado em juízo pela Polícia Federal, o qual demonstra que os 

agravados encontram-se no local e que não possuem intenção de deixar a 

área esbulhada, sendo igualmente público e notório; 

 

(iii) a data do esbulho: as notícias dantes referidas juntadas ao processo 

comprovam que o esbulho iniciou na manhã de 02/05/2013, sendo da mesma 

forma público e notório; 

 

(iv) perda da posse: da mesma forma, as notícias e as fotos anexadas 

na petição inicial, bem como o relatório apresentado pela Policia Federal em 

juízo, comprovam que a agravante perdeu a disponibilidade sobre o local 

invadido, também de modo público e notório. 

 
17. Destaque-se, ainda, que a própria decisão agravada reconhece a posse 

da agravante sobre a área e o esbulho praticado pelos agravados, tanto que estabeleceu 

medidas alternativas para tentar manter a ordem no local. 

 

18. Desse modo, todas as provas necessárias ao deferimento da liminar 

acompanharam a petição inicial, não havendo, portanto, dúvida sobre o atendimento aos 

requisitos legais para essa finalidade. 

 

19. Neste cenário, a r. decisão proferida pelo magistrado federal, com a devida 

vênia, nega a aplicação do direito à agravante, beneficiando a parte que comete o ilícito. 
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20. De efeito, primeiramente porque, se restou demonstrado o atendimento 

dos requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse, é direito da 

agravante ter o seu pleito deferido. A legislação exige para o deferimento da liminar de 

reintegração de posse o atendimento a requisitos objetivos, sendo que esses requisitos 

foram rigorosamente atendidos pela agravante. 

 

21. Em segundo lugar porque o indeferimento da liminar com imposição de 

multa impede a agravante de invocar proteção possessória no futuro, além de a 

impossibilitar de realizar execução, porque não lhe proporciona título executivo judicial. 

 

22. Ainda mais que no presente caso o magistrado de primeiro grau sequer 

determinou a citação e intimação dos agravados. Ao invés de determinar a citação dos 

agravados para responderem a ação, o juiz a quo criou um procedimento não previsto em 

lei para forçar uma negociação extrajudicial entre os esbulhadores e a agravante e, não 

sendo suficiente, delegou a presidência do ato negocial à FUNAI, o que acaba por retirar 

do Poder Judiciário o exercício pleno da jurisdição. 

 

23. A solução adotada pelo magistrado, data vênia, não foi a adequada para o 

caso e, sobretudo, não encontra respaldo na legislação, violando o direito possessório da 

agravante. 

 

24. Deveras, o ordenamento jurídico brasileiro exige requisitos objetivos para 

fins de reintegração de posse, e havendo o atendimento desses requisitos a parte que tem 

a posse violada tem direito a ser reintegrada liminarmente. 

 

25. O que a legislação prevê é a possibilidade de realização de audiência de 

justificação prévia, antes de ser analisado o pedido liminar, caso haja dúvida quanto à 

posse (o que não ocorre no caso vertente), mas jamais forçar as partes a realizarem uma 

conciliação extrajudicial. 

 

26. Essa e toda e qualquer audiência deve ser presidida por um juiz de direito, 

sob pena de nulidade. Tal função jamais pode ser delegada a um terceiro, como acabou 

sendo feito ao se delegar a intervenção e mediação do conflito à FUNAI, determinando 

que esta intervisse junto aos esbulhadores para a realização de um acordo. 

 

27. Não bastasse, ao indeferir a liminar, a decisão acaba por indiretamente 

estimular essas invasões, na medida em que transmite um recado no sentido de que toda 



 

9

 

invasão será tolerada, e qualquer desocupação dependerá da concessão de novos 

benefícios ao esbulhador.  

 

28. Excelências, com a devida vênia, a r. decisão não pode ser mantida, pois 

acaba por subverter a correta aplicação do direito à espécie.  

 

29. No presente caso a situação assume contornos ainda mais graves porque 

é público e notório (tendo o fato sido noticiado na imprensa e inclusive provado na petição 

inicial de reintegração), que o que os invasores exigem para desocupar o imóvel é algo 

que está absolutamente fora da alçada de competência da agravante: a regulamentação, 

pelo governo federal, da Convenção n. 169 da OIT. 

 

30.  Noutras palavras, sequer há o que transigir com os agravados, pois o 

que eles pleiteiam não tem qualquer relação com a agravante ou com o 

empreendimento Usina Hidrelétrica Belo Monte. 

 

31. Tanto está fora da alçada da agravante que os invasores sequer aceitam 

conversar com a agravante ou até mesmo com a FUNAI, mas apenas com a Exma. Sra. 

Presidenta da República em pessoa ou com o Ministro Gilberto Carvalho.  

 

32. Frise-se, aqui, que a agravante não está afirmando que não está aberta a 

negociações ou de fazê-las quando necessário; o que não se pode, todavia, é negar-lhe o 

que lhe é tutelado pelo direito – liminar para ser reintegrada na posse do seu imóvel – e, 

ainda, determinar que negocie com os esbulhadores questões que sequer lhe dizem 

respeito, para que somente então lhe seja deferido o que a lei lhe garante.  

 

33. Por todos estes motivos está claro que a agravante tem o direito de ser 

reintegrada na posse da área esbulhada, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão 

de primeiro grau, inclusive com a concessão de efeito ativo ao presente recurso, 

determinando-se a imediata expedição de mandado de reintegração. 

 

III.2. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E À AGRAVANTE – RISCO IMINENTE DE 

MAIORES DANOS – INVASORES QUE AFIRMARAM NÃO PRETENDER DEIXAR O 

LOCAL 

 

34. Não bastasse o atendimento dos requisitos dos artigos 927 e 928 do CPC, 

que asseguram à agravante o direito de obter decisão determinando a expedição de 
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mandado de reintegração de posse, o deferimento da liminar justifica-se também pelos 

graves prejuízos ao interesse público e à agravante que são causados pela invasão do 

canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Belo Monte. 

 

35. A medida é EXTREMAMENTE URGENTE em razão dos prejuízos que 

decorrem da invasão, em especial do atraso causado para a implantação da Usina 

Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, obra de extrema importância para o Sistema Elétrico 

Nacional, prioritária no Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. 

 

36. Os invasores podem permanecer um longo período na área esbulhada e 

isto certamente ocasionará atrasos no cronograma do empreendimento. Aliás, este é um 

dos maiores temores da agravante na medida em que os próprios agravados declararam 

que não pretendem desocupar a área. As notícias veiculadas nos mais diversos meios de 

comunicação e o relatório feito pela Polícia Federal que foi entregue em juízo (fls. 237/273 

dos autos de origem), demonstram as declarações dos invasores nesse sentido. 

 

37. Esse atraso trará grande prejuízo para o interesse público, uma vez que 

comprometerá em vários meses o início na geração de energia elétrica da UHE Belo 

Monte, que tem o potencial de abastecer milhões de residências e atividades empresariais 

necessárias para a geração de emprego e o desenvolvimento nacional. 

 

38. O atraso no início da geração de energia também é prejudicial para os 

Municípios, para o Estado do Pará e para a União, que deixarão de receber a 

compensação financeira prevista na Lei nº 7.990, que lhes gera rendimentos mensais 

milionários, proporcionais à geração hidrelétrica. 

 

39. Não bastasse tudo isso, há os prejuízos financeiros para a agravante, que 

pode levar inclusive ao rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão e, em última instância, à revisão das tarifas de energia elétrica, com prejuízos 

para os consumidores. 

 

40. O canteiro de obras do Sítio Belo Monte está há cinco dias totalmente 

paralisado, com um prejuízo milionário acumulado, sem levar em conta prejuízo diário 

futuro pelo atraso na geração de energia. Além do mais, milhões de reais em bens e 

equipamentos estão sob “controle” dos agravados e em evidente risco de serem 

danificados e depredados. 
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41. Trata-se de uma obra orçada em quase R$ 30.000.000.000,00 (trinta 

bilhões de reais), sendo os bens e prejuízos diários proporcionais a este orçamento, na 

ordem de dezenas de milhões de reais. 

 

42. A situação é extremamente preocupante e o Poder Judiciário não pode 

permitir que esse tipo de conduta se perpetue. 

 

43. Como já dito, as supostas razões que motivaram os agravados a 

esbulharem o canteiro de obras da agravante sequer guardam qualquer relação com a 

construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Seus pleitos dizem respeito basicamente 

à intenção do Governo Federal em construir uma usina hidrelétrica no rio Tapajós (cuja 

exploração sequer foi leiloada), tornando ainda mais despropositado o ato esbulhador. 

 

44. Essa situação pode ser comprovada através da denominada “Carta da 

ocupação de Belo Monte” que os invasores veicularam na imprensa (fls. 87/89 dos autos 

de origem), bem como pelo relatório apresentado pela Polícia Federal em juízo (fls. 

237/273 dos autos de origem), onde no item “h”, consignou-se o seguinte: 

 

h) que os invasores manifestaram que não desocuparão o canteiro de 
obras da UHE Belo Monte, sendo sua reclamação voltada basicamente 
contra a intenção do Governo Federal de construir uma usina 
hidrelétrica no rio Tapajós (UHE São Luiz do Tapajós), próximo ao 
município de Itaituba/PA, fato que deslegitima sua presença no local e 
demonstra que não tem pleito passível de negociação com os 
proprietários da obra invadida (Fl. 239). 

 

45. Na realidade, Excelências, o que os invasores estão pretendendo é 

utilizar a invasão e paralisação do Canteiro de Obras Belo Monte como vitrine para 

chamar atenção do Poder Público e da população em geral sobre seus pleitos, o que 

não se admite, pois contrário ao Estado Democrático de Direito. 

 

46. A Secretaria Geral da Presidência da República já enviou um 

representante ao local do esbulho para negociar com os invasores. No entanto, estes se 

negaram a realizar qualquer negociação, conforme comprova o depoimento prestado pelo 

representante do governo federal vinculado a Secretaria Geral da Presidência da 

República, Sr. Avelino Ganzer, à Polícia Federal: 

 

QUE uma vez cumprimentadas as lideranças, o declarante disse aos 
presentes que o processo de negociação seria aberto mediante a entrega 
da pauta de negociação, sendo que de posse da pauta, o governo 
destacaria uma equipe do governo ou da empresa para negociar, 
conforme fosse a pauta; QUE o segundo ponto colocado pelo declarante 
foi colocar a posição do governo de que não aceitaria o fechamento do 
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restaurante, para não prejudicar a incolumidade dos trabalhadores e que 
não toleraria a ameaça de fechamento do restaurante, nem do tratamento 
da água e que também não seria tolerado o fechamento do portão de 
entrada pelos indígenas; QUE com relação a pauta de negociação os 
indígenas disseram que não entregariam nada e que o principal motivo de 
sua presença era a proibição de que se iniciassem as obras nas usinas 
previstas para funcionar no Rio Tapajós e região; QUE a fala principal do 
líder do indígenas, VALDECI, foi no sentido de dizer que não houve 
negociação em Itaituba, e que todos os integrantes do governo são 
mentirosos; QUE o declarante argumentou com as lideranças que o 
governo sabia que a ação dos mundurkus foi premeditada e que a 
reivindicação com relação as obras do complexo Tapajós não tem 
nenhuma relação com Belo Monte; QUE o declarante voltou a falar por 
telefone com o ministro, repassando a situação e pedindo orientação; 
QUE a posição do governo, que foi repassado para as lideranças, é que o 
governo estava disposto, mesmo diante de toda a arbitrariedade, a marcar 
uma nova reunião na próxima segunda feira, as 14horas, mas em reunião 
em Altamira, com a presença de integrantes do governo que viriam de 
Brasília e diante da desocupação do canteiro; QUE os indígenas foram 
intransigentes, usando apenas palavrões, e que não vão sair do canteiro e 
que a pauta é que só saem se forem paralisados os estudos para 
construção das usinas do Tapajós; QUE diante do quadro de negativa de 
negociação por parte dos índios, o declarante se retirou. 
(Destacamos. Fls. 247/248 dos autos de origem). 

 

47. As declarações prestadas pelo Comandante do efetivo da Força Nacional 

de Segurança que desde o início do esbulho está no local dos fatos, Capitão Mailson 

Cezer Mendes Cordeiro, são no mesmo sentido: 

 

QUE os índios deixaram claro que não querem conversar com ninguém 
da empresa e que exigem a presença de um representante do governo, 
com poder de decisão, para que sejam resolvidas as questões da usina 
de Tapajós; QUE os índios disseram que só aceitam falar com o Ministro 
ou com a própria Presidenta; 
(Destacamos. Fls. 251/252 dos autos de origem). 

 

48. A r. decisão atacada determinou que a FUNAI intervenha e realize a 

mediação entre as partes para que a desocupação seja realizada mediante acordo. Ocorre 

que os invasores sequer quiseram receber os representantes da FUNAI que estiveram no 

local, conforme se denota pelas declarações prestadas à Polícia Federal pela 

representante do Ministério do Planejamento, Sra. Cleide Antônia de Souza, no dia 

04/05/2013: 

 

QUE apresente a informação de que na manhã de hoje representantes da 
FUNAI estiveram no canteiro e os índios disseram que somente negociam 
com o ministro Gilberto Carvalho e mais ninguém; 
(Destacamos. Fls. 249/250 dos autos de origem). 

 

49. A irredutibilidade dos invasores só demonstra que estes não possuem 

qualquer interesse em negociar a desocupação da área amigavelmente. E mais, 
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demonstra que os agravados estão dispostos a permanecerem no imóvel esbulhado por 

tempo indeterminado. 

 

50. Ora, a agravante, que preencheu todos os requisitos para o deferimento 

da liminar de reintegração de posse, não pode ser submetida a ter que aguardar a boa 

vontade dos invasores e a eventual vinda do Ministro Chefe da Secretaria Geral da 

Presidência da República ou a própria Presidenta da República para negociar com os 

invasores e ter sua área restituída. Aliás, o Estado brasileiro não pode se submeter, 

também, a tal confronto. 

 

51.  O Poder Judiciário não pode amparar esse tipo de conduta, devendo 

tomar uma atitude enérgica para que cesse de imediato a invasão. Se toda e qualquer 

insatisfação com o Poder Público gerar a invasão de um dos canteiros de obra da Usina 

Hidrelétrica Belo Monte, restará comprometida a viabilidade financeira do 

empreendimento, e, por consequência, o planejamento energético do País. 

 

52. Não bastasse os prejuízos ocasionados pelos dias de trabalho paralisados 

(já que os manifestantes declararam que a ocupação não possui data para acabar e só 

aceitam negociar com o Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República 

ou a própria Presidenta da República), existe grande receio por parte da agravante e um 

grande risco de que os agravados venham a depredar e danificar maquinários, insumos, 

equipamentos que guarnecem o canteiro de obras, etc., como já ocorreu em outras 

invasões. 

 

53. Além disso, conforme declarou o Comandante local da Força Nacional de 

Segurança, Cap. Mailson Cezer Mendes Cordeiro à Polícia Federal, existe risco de conflito 

entre os trabalhadores alojados no canteiro de obras e os invasores: 

 

QUE a Força está conseguindo manter a ordem no local; QUE entretanto, 
os operários da obra já estão insatisfeitos e demonstrando vontade de 
partir para agressão dos invasores, pois está acontecendo inclusive 
agressões verbais entre as partes; QUE permanecem no canteiro cerca 
de 4.000 trabalhadores, pois os mesmos moram no canteiro; QUE a 
situação tende a ficar mais tensa com o passar dos dias; 
(Destacamos. Fl. 252 dos autos de origem). 

 

54. Isso porque os agravados estão ameaçando invadir os dormitórios dos 

alojados, além de invadir e impedir o abastecimento do refeitório, dos geradores que 

provem energia a todo o canteiro e o abastecimento de água. 
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55. E, por óbvio, não há que se cogitar na evacuação do canteiro de obras 

pelos trabalhadores, pois, além de ser manifestamente absurdo forçar quem tem direito se 

submeter a quem pratica ato ilícito, inexiste moradia na cidade de Altamira para todos 

esses 4.000 (quatro mil) alojados que moram no canteiro de obras. Uma providência 

desse tipo, ao invés de solucionar o problema instalaria o verdadeiro caos na cidade e 

geraria um enorme problema de segurança pública e social. 

 

56. Não fosse suficiente, deixar de conceder a liminar neste momento significa 

estimular o descumprimento da lei como forma de manifestação, já que sequer se pode 

falar em pleitear direitos, diante da falta de interesse demonstrada pelos agravados em 

negociar, tanto é que se negaram a realizar tratativas com o Governo Federal e a FUNAI. 

 

57. De mais a mais, a demora na concessão da liminar pode permitir que mais 

pessoas invadam o imóvel, o que já está acontecendo, mas não se deseja que piore e não 

se pode admitir. 

 

58. Com a devida vênia, o procedimento determinado foi equivocado, de sorte 

que a decisão agravada deve ser reformada, concedendo-se de imediato a decisão 

liminar. 

 

III.3. DA FALTA DE RAZOABILIDADE DA DECISAO – PREJUÍZO PARA A 

CONTINUIDADE DE OBRA DE INTERESSE PÚBLICO QUE BENEFICIARÁ MILHARES 

DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER A REALIZAÇAO DE 

MANIFESTAÇÕES POR MEIOS ILÍCITOS 

 

59. Alegou o MM. Juiz de Primeiro Grau que a reintegração, sob força policial, 

realizada mediante o emprego de força, indubitavelmente representa risco de morte para 

os supostos índios e para os profissionais que participariam do cumprimento da decisão. 

 

60. Quanto a isso, primeiramente, é importante registrar que o juízo a quo 

chegou a tal conclusão sem qualquer respaldo probatório, e sem que tenha consultado a 

segurança pública, especialmente a Força Nacional e Polícia Militar. 

 

61. No caso vertente, esse risco é demasiadamente baixo, conforme atestou 

em suas declarações prestadas a Polícia Federal o Capitão da Polícia Militar que comanda 

o efetivo desta força pública no local (Capitão Alan Rayol da Cunha Paes): 

 

QUE entende que se houver ordem de desocupação do canteiro, haverá 
negociação e que os indígenas estão receptivos às ordens da Força 
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Nacional;  QUE inclusive no dia de ontem foram retirados três cidadãos 
não indígenas de dentro do canteiro, por ordem da Justiça Estadual, e não 
houve nenhuma reação dos indígenas 
(Destacamos. Fls. 253/254 dos autos de origem) 

 

62. Ora Excelências, se a autoridade policial que possui experiência em 

situações de conflito afirma que havendo ordem de desocupação os invasores atenderiam 

o comando policial, não há porque recear o indeferimento da liminar.  

 

63. Na verdade, ao revés do quanto consignado na decisão, o risco de conflito 

surgirá caso seja perpetuada a invasão, mantendo-se embaraços à circulação dos 

milhares de funcionários da agravante. 

 

64. Atualmente existem poucos invasores (em torno de 60). Se for mantida a 

decisão agravada, a sinalização dada será de que a invasão é tolerada pelo Poder 

Judiciário, estimulando a chegada de novos invasores, aí sim dificultando o ato de 

remoção. 

 

65. É evidente que quanto mais cedo ocorrer o cumprimento da ordem de 

reintegração de posse, menor a hipótese de qualquer conflito. E também é evidente que a 

mera hipótese de conflito não pode ser fundamento para impedir o cumprimento de um 

direito da agravante, sob pena de se fazer letra morta do Estado Democrático de Direito, 

prevalecendo a violência dos esbulhadores. 

 

66. Por outro lado, está absolutamente equivocado o fundamento utilizado na 

decisão de que o cumprimento da decisão representaria risco de morte aos indígenas e 

para os profissionais que participariam do cumprimento da decisão.  

 

67. Com o devido respeito, partindo-se do raciocínio utilizado pelo magistrado, 

na ocorrência de um sequestro, por exemplo, a polícia não poderia invadir o cativeiro onde 

estaria a vítima e os criminosos, porque colocaria em risco a integridade destes.  

 

68. A premissa equivocada do magistrado de primeiro grau somente beneficia 

os agravados, ou seja, quem está cometendo ato torpe e até mesmo passível de 

criminalização, como demonstra a Polícia Federal em suas investigações preliminares (fls. 

240/242 dos autos de origem). 

 

69. Com efeito, os invasores não podem ser beneficiados por sua própria 

torpeza. Ademais disso, eles possuem todos os meios para não se exporem a risco: basta 
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que desocupem o imóvel esbulhado, cumprindo a ordem judicial. Quem comete crime, ou 

invade propriedade particular, com uso de força, violência e grave ameaça, deve se 

sujeitar aos ônus de sua conduta, inclusive o de ter que sair do local com uso de força 

policial. 

 

70. Convém destacar, ainda, que o policiamento e a Força Nacional de 

Segurança estão de prontidão no canteiro de obras, aguardando o deferimento da liminar 

de reintegração de posse, em número mais do que suficiente para fazer encerrar a 

invasão.  

 

71. Além disso, trata-se de policiais altamente especializados, selecionados 

dentre os melhores profissionais em todas as forças policiais estaduais espalhadas pelo 

território nacional, com elevado grau de expertise no controle de distúrbios civis: é a Força 

Nacional de Segurança de Segurança Pública. 

 

72. Conforme atesta o relatório da Polícia Federal à fl. 239 dos autos de 

origem, são 40 (quarenta) homens da Força Nacional de Segurança, acompanhados de 

também experientes e zelosos 40 (quarenta) homens do batalhão de choque da Polícia 

Militar do Estado do Pará. 

 

73. Esses profissionais possuem doutrina, tática e muita habilidade teórica e, 

especialmente prática. Conforme informações disponíveis no site do Ministério da Justiça 

(http://portal.mj.gov.br/forcanacional), a Força Nacional “é formada pelos melhores 

policiais e bombeiros dos grupos de elite dos Estados, que passam por um rigoroso 

treinamento na Academia Nacional de Polícia (da Polícia Federal), em Brasília, que 

vai de especialização em crises até direitos humanos.”  

 

74. É a elite da elite para este tipo de ocorrência. Dada a ordem de 

reintegração, todo conhecimento destes policiais altamente trenados será utilizado para 

que a desocupação seja pacífica, sendo utilizada a força somente em última instância e 

ainda assim com a necessária razoabilidade. 

 

75. Nesse cenário, não procede o receio utilizado pelo magistrado de 

primeiro grau para fundamentar o indeferimento da tutela pretendida, devendo ser 

imediatamente reformada a decisão guerreada, para ser deferida liminarmente a 

reintegração de posse na forma pleiteada na petição inicial, uma vez que comprovado o 

direito da agravante. 
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IV. DA CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 

 

76. De tudo que foi acima exposto, decorre claramente a verossimilhança e a 

relevância dos fundamentos trazidos neste recurso, bem como o perigo de lesão 

irreparável a ser causada pela r. decisão agravada, de modo que deve ser atribuído 

efeito ativo a este recurso, a fim de deferir liminarmente a expedição de mandado 

para reintegração de posse da autora na área invadida. 

 
77. No caso concreto, a relevância da fundamentação restou demonstrada 

pelos argumentos expostos nestas razões recursais, que demonstram o atendimento dos 

requisitos para concessão da liminar, bem como os prejuízos que decorrem da invasão 

para o interesse público e para a agravante. 

 

78. Além disso, a agravante demonstrou haver perigo de dano irreparável 

pela continuidade da invasão, que pode comprometer a realização da obra de interesse 

público, com grandes atrasos na geração de energia. 

 

79. Esse prejuízo é proporcional ao custo do empreendimento, orçado em 

quase R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais). 

 
80.  O risco na demora da prestação jurisdicional é patente, caracterizado não 

apenas na lesão ao direito de propriedade de um particular tolhido na possibilidade de 

usar seu bem conforme a lei lhe faculta, mas também na lesão ao interesse público na 

realização da obra da Usina Hidrelétrica Belo Monte. 

 

81.  É notória a necessidade de produção de energia elétrica para acompanhar 

o desenvolvimento nacional, sendo que o Governo Federal conta com a entrada em 

operação da UHE Belo Monte para evitar risco de desabastecimento nos próximos anos e 

para alavancar a economia nacional. O empreendimento, como já dito, é uma obra do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, sendo fundamental 

para o desenvolvimento nacional. 

 

82.  Qualquer atraso no cronograma de obras acarretará, certamente, atraso na 

conclusão das mesmas e, por conseguinte, atraso na geração da potência instalada ao 

parque elétrico nacional. 
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83.  Não se pode esquecer que o cronograma de implantação de uma Usina é 

fixado considerando as condições climáticas do local, como estação de chuva e de seca, 

sendo que atrasos podem ser fatais ao empreendimento. 

 

84.  Sendo manifesta a razão da agravante, não se justifica sejam os agravados 

beneficiados com os trâmites processuais que dificultam a obtenção de trânsito em julgado 

de uma sentença de procedência, permanecendo no uso de um bem que sabidamente 

não é seu em detrimento do interesse público. Como se sabe, o tempo de duração do 

processo não pode prejudicar a parte que tem manifesta razão. 

 

85. Ademais, cabe salientar que os agravados não terão impacto algum com 

a concessão da medida liminar postulada, pois basta que deixem de cometer ato ilícito 

para que não sofram as penalidades da lei. 

 

86. Ressalte-se, ainda, que a agravante não pretende, com esta ação, 

impedir que os agravados se reúnam ou realizem manifestação, defendendo suas ideias. 

Não se olvida que qualquer cidadão pode defender seus pensamentos, desde que de 

forma lícita e respeitando os direitos dos demais. Isto é uma característica do Estado 

Democrático de Direito em que vivemos. Portanto, os agravados têm o direito de reunir-se 

para o que quer que seja, desde que em áreas onde a agravante não exerça posse, ou 

seja, desde que não cometam ilícito. 

 

87. Por fim, o fato é que os agravados estão impedindo o exercício de direitos 

constitucionais da agravante, tais como a liberdade de empresa, afetando diretamente a 

liberdade de locomoção de seus funcionários, colocando em risco os trabalhos para a 

manutenção e construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, atentando claramente contra 

a sua posse, cabendo ao Poder Judiciário impedir prontamente suas ações. 

 

88. Assim, é absolutamente necessária a concessão de efeito ativo ao 

presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferida a liminar requerida na petição 

inicial. 

 

V. REQUERIMENTOS 

 

89. ANTE O EXPOSTO, e a tudo mais que dos autos consta, a 

agravante requer: 
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a) Inicialmente, seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, deferindo-se 

a liminar de reintegração de posse pleiteada na petição inicial, com a ordem para 

expedição, INITIO LITIS e INAUDITA ALTERA PARTE, de MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE que assegure a retomada pela agravante da posse efetiva e 

integral do canteiro de obras do Sítio Belo Monte, autorizando-se o Oficial de Justiça a 

cumprir a ordem liminar fora do horário de expediente forense, nos termos do art. 172, §1º, 

do CPC; 

 

b) Que seja determinada em caráter de urgência a expedição de oficio ao 

Comando da Polícia Militar da Comarca e à Força Nacional de Segurança, que já estão a 

postos no local dos fatos, para que estes confiram a segurança necessária ao Sr. Oficial 

de Justiça quando do cumprimento da ordem judicial; 

 

c) Ao final, seja mantida a decisão que concedeu o efeito ativo, deferindo-se a 

liminar de reintegração de posse pleiteada na petição inicial, com a ordem para expedição 

de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE que assegure a retomada pela agravante 

da posse efetiva e integral do canteiro de obras do Sítio Belo Monte, autorizando-se o 

Oficial de Justiça a cumprir a ordem liminar fora do horários de expediente forense, nos 

termos do art. 172, §1º, do CPC, com a realização das intimações das forças de 

segurança pública na forma dos itens anteriores; 

 
d) A intimação da Procuradoria da República para, após a concessão de efeito 

ativo, initio litis e inaudita altera pars, seja intimado a manifestar-se como custos legis; 

 

90. Requer, outrossim, que as intimações sejam feitas em nome dos 

procuradores André Ribas de Almeida, inscrito na OAB/SP sob o n° 229.613 e Alacir 

Borges, inscrita na OAB/SP sob o n° 229.612. 

 

Pedem Deferimento. 

Florianópolis (SC), 6 de maio de 2013 
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