
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0073116-20.2013.4.01.0000/PA (d)
Processo na Origem: 24640620134013903
RELATOR(A) : DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR : BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA
PROCURADOR : GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO
PROCURADOR : THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA
PROCURADOR : UBIRATAN CAZETTA
AGRAVADO : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADO : SC00012049 - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIO E OUTROS(AS)
AGRAVADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
PROCURADOR : ADRIANA MAIA VENTURINI
EMENTA
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS EM ÁREA
INDÍGENA. UHE BELO MONTE. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES
ESTIPULADAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REASSENTAMENTO
URBANO COLETIVO – RUC. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PADRÃO DE
CONSTRUÇÃO INICIALMENTE OFERTADO. INADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E DO CÓDIGO MUNICIPAL
DE OBRAS. SUSPENSÃO CAUTELAR DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO.
CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 525, I, E 526, CAPUT, DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 2º DA LEI Nº 8.437/92.
I – Nos termos do art. 525, inciso I, do CPC vigente na época da interposição do
recurso, o agravo de instrumento haveria de ser instruído, “obrigatoriamente, com
cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”. Na hipótese dos autos, em
se tratando de decisum proferido liminarmente, antes da oitiva da parte ex adversa,
afigura-se manifesta e independente de comprobação documental a inexistência de
instrumento de procuração passado em favor do patrono da promovida. Rejeição da
preliminar de inadmissibilidade, sob esse fundamento.
II – De igual forma, dispunha o art. 526 e respectivo parágrafo único do referido
diploma legal, que “o agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos
autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante
de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o
recurso” e que “o não cumprimento do disposto neste artigo, desde que argüido e
provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo”. Na hipótese dos
autos, embora arguido na peça recursal, não restou comprovada o suposto
descumprimento da norma legal em referência. Ademais, segundo certificado nos
autos, o agravante deu cumprimento à norma processual em referência. Preliminar
que se rejeita.
III – Em se tratando de decisão em que restou indeferido o pedido de antecipação da
tutela formulado no feito de origem, como no caso, não se aplica a regra do art. 2º
da Lei nº 8.437/92, que condiciona apenas a concessão liminar do pleito, e não a
sua rejeição, à audiência prévia do representante judicial da pessoa jurídica de
direito público.
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IV – Na hipótese dos autos, constatada a desconformidade entre os projetos de
construção de casas, para fins de reassentamento urbano coletivo das populações
afetadas pelo empreendimento hidrelétrico UHE Belo Monte e a oferta inicialmente
levada a efeito pela empresa responsável pela sua implementação, bem assim, a
sua inadequação às normas da ABNT e ao código municipal de obras, resta
caracterizado o descumprimento da condicionante imposta no respectivo
licenciamento ambiental.
V – Nesse contexto, impõe-se a suspensão da execução das obras de construção
das casas descritas nos autos e da respectiva licença de instalação do aludido
empreendimento hidrelétrico, na determinação finalística do artigo 19, inciso I, da
resolução n. 237/97-CONAMA, até que sejam integralmente cumpridas as
obrigações decorrentes da referida condicionante, assim constatado em regular
perícia técnica, em homenagem aos princípios dirigentes da precaução, da
prevenção, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, que
resultam das Convenções Internacionais de Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (ECO-
92), Rio + 20, Declaração de Paris (1998 e COP-21), as Conferências de Cancún
sobre Biodiversidade e Biossegurança (2016), os postulados fundamentais da
Constituição da República Federativa do Brasil em vigor sobre o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida das



presentes e futuras gerações (CF, art. 225, caput, respectivo § 1º, incisos I a VII e
parágrafos 3º a 6º), os princípios dirigentes e os objetivos fundamentais da Política
Nacional do Meio Ambiente equilibrado, nos termos da Lei Federal nº 6.938, de
31/08/81 (art. 2º, incisos I a X e art. 4º incisos I a VII) e os princípios básicos e
objetivos fundamentais da Lei Federal nº 9.795, de 27/04/99 (art. 4º, incisos I a VII e
5º, incisos I a VII), que regula a Política Nacional da Educação Ambiental, dentre
outros diplomas garantidores do sistema de biossegurança internacional, bem assim
harmonizada com as decisões colegiadas da egrégia Quinta Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
VI – Determinou-se a suspensão da Licença de Instalação da UHE Belo Monte, com
imediata paralisação das obras de construção do referido empreendimento
hidrelétrico (CPC, art. 139, inciso IV), até que sejam implementadas as medidas
ordenadas, cabendo ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA fiscalizar e avaliar o seu fiel cumprimento, na
condição de órgão responsável pelo licenciamento ambiental do aludido
empreendimento, inclusive, com a utilização de força policial, se necessário for.
VII – Matéria discutida no agravo de instrumento não conhecida pela Quinta Turma,
em sua formação ampliada, conforme Sessão de Julgamento ocorrida no dia
12/09/2017.
VIII – Agravo de instrumento provido, com as restrições constantes do voto do Juiz
Federal convocado Roberto Carlos de Oliveira. Vencido, no ponto, o Relator, que
acolhia, integralmente, a tutela recursal postulada. Decisão agravada reformada.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por maioria, dar provimento ao agravo de instrumento, nos
termos do voto do Relator e com as restrições do voto do Juiz Federal convocado
Roberto Carlos de Oliveira.
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal - ia Região — Em 13/09/2017.
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator


