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Resumo
As organizações não governamentais tornam-se importantes atores e legitimadas para
defender o meio ambiente e os povos da Amazônia. Para tal, se organizam em rede e
são capazes de romper barreiras nacionais para acessar outros Estados ou instituições
internacionais buscando influenciar o Estado-alvo para a garantia dos direitos humanos
de povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e agricultores familiares. Exemplo desse
tipo de coalizão é tema da presente pesquisa: a rede de ativismo transnacional contra a
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, situada na bacia do rio Xingu, sudoeste do Estado do
Pará, Brasil. O objetivo é apresentar as restrições colocadas pelo Estado brasileiro frente
à rede de ativismo transnacional contra a Usina Hidrelétrica de Belo Monte no período
de 2009 até os dias atuais. Para a análise das restrições postas pelo Estado existe um
conjunto de fatores (TARROW, 2009) que gira em torno do problema da repressão e do
controle social; o segundo lida com as estratégias preponderantes do Estado em relação
aos desafiantes; e um terceiro relaciona-se com o conceito de “força do Estado”. Para tal
análise será considerada a resposta do Estado nos níveis local, nacional e internacional.
A metodologia exigiu o levantamento das fontes de evidência, e compôs a pesquisa
documental (petições, cartas abertas e ações judiciais), relatórios, ofícios, observação
direta, artigos científicos e notícias dos meios de comunicação.
Palavras Chave: Estado brasileiro, Rede de ativismo transnacional, Usina Hidrelétrica
de Belo Monte.
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1. INTRODUÇÃO
Os estudos do potencial energético do Xingu começaram oficialmente em
1975 por meio de uma consultoria especializada da empresa pública Eletrobras. Em
1977 começaram os estudos para o aproveitamento hidrelétrico da bacia do Xingu,
tendo a Eletronorte contratado a firma CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros
Consultores) para pesquisar e indicar o local exato da futura hidrelétrica. Dos estudos
originou um projeto, elaborado no período da ditadura militar, que previa a construção
de seis grandes usinas hidrelétricas ao longo do rio Xingu, que alagaria quase 20 mil
km² e atingiria doze terras indígenas, além de ribeirinhos e pequenos agricultores.
No início dos anos de 1980 é perceptível, mesmo sem a Constituição
Federal de 1988, alcunhada de carta cidadã, que o país ganhava estruturas democráticas
consistentes. Uma delas foi a Resolução nº 1 de 23 de janeiro de 1986 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA4, que trouxe dentre outras exigências, a
obrigatoriedade do Estudo do Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA).
Somada à Resolução nº 1 da CONAMA, ocorreu a promulgação da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, que tem por objetivo
reprimir ou prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público,
aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, por infração da
ordem econômica e da economia popular, ou à ordem urbanística, podendo ter por
objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Usinas como Tucuruí e Balbina, com graves impactos sociais e ambientais,
construídas ao estilo de uma ditadura ambiental já não eram mais possíveis. O
Ambientalismo que se inaugurava no Brasil fez com que os elaboradores da construção
da Usina Hidrelétrica na Região do Xingu pensassem em 1988 em outro projeto, a
barragem de Kararaô.
Em decorrência dos protestos de 1989 por parte dos povos indígenas e
outras organizações que iniciavam a rede de advocacy (KECK e SIKKINK, 2000), o
projeto foi arquivado. Outros estudos foram contratados na década de 1990, mas o país
passava por uma situação econômica difícil, e deixou de ser prioridade da Política
Energética brasileira, porém a exploração hidroenergética na região não seria esquecida.
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Em 2000 a usina foi incluída no plano plurianual 2000-2003, apresentado ao
Congresso. O apagão de 2001, ocorrido no Governo Fernando Henrique, trouxe à tona a
discussão da insuficiência energética do país. As eleições de 2002 colocaram Fernando
Henrique de um lado apoiando a construção da UHE Belo Monte e do outro Lula,
contrário às construções de hidrelétricas na Amazônia.
O Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 28 de janeiro
de 2007, porém coloca Belo Monte, Santo Antônio e Jirau como responsáveis por quase
um terço da energia prevista no Projeto Energético do país. Mesmo sem o licenciamento
ambiental, as usinas localizadas na região amazônica já tinham data marcada para o
leilão, assim como empreendedores interessados. Após greves de trabalhadores nos
canteiros de obras, manifestações de indígenas e ribeirinhos e ações judiciais propostas
pelo Ministério Público Federal, que tentaram paralisar a construção da usina, a
previsão para a conclusão das obras é ano de 2016.
As várias mudanças nos projetos de construção da usina hidrelétrica na
bacia do rio Xingu fizeram que os movimentos sociais e seus aliados assumissem várias
configurações, podendo ser apontados três períodos diferentes de conflito, desde a
elaboração do primeiro projeto de construção da Usina Hidrelétrica: primeiro período,
ações indígenas das décadas de 1980 a 1990, marcada pela efetiva ação transnacional de
impedimento da construção da UHE Kararaô; um segundo período (1991 – 2008),
caracterizado pela institucionalização da rede de ativismo, que orbitou em torno de três
grandes movimentos: Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica – MPST
(1991-1998), Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu – MDTX
(1999-2007) e Movimento Xingu Vivo para Sempre – MXVPS (2008 – atual). Outro
fator determinante foi a atuação do Ministério Público Federal; e o terceiro período
(2009 – atual), quando as arenas políticas e jurídicas internas tornaram-se insuficientes,
o que ocasionou a provocação dos sistemas da Organização das Nações Unidades e
Interamericano de proteção dos direitos humanos.
É o terceiro período (2009-atual) que o presente artigo centra a análise, em
especial a reação do Estado brasileiro à transnational advocacy network contra a Usina
Hidrelétrica de Belo Monte (TANUHE-BM). Esse é um período em que tem sido
precário o estágio de influência (KECK e SIKKINK, 2000) pela TANUHE-BM. Sendo
o Estado aquele que detém o poder será este também que colocará as maiores restrições
para que a rede não atinja seus objetivos.
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Tarrow (2009) define as restrições como fatores que tornam desfavoráveis a
atuação da rede. As oportunidades possuem variáveis independentes. Já as variáveis das
restrições mudam de um caso para outro, logo são situacionais. O objetivo deste artigo é
apresentar as restrições colocadas pelo Estado frente ao institucionalismo e às boas
estruturas

de

oportunidades

políticas

apresentadas

pela

TANUHE-BM.

“As

oportunidades políticas precisam ser vistas, é claro, junto com elementos estruturais
mais estáveis – como a força ou a fraqueza do Estado ou as formas de repressão que
emprega usualmente” (KRIESI, 1995 apud TARROW, 2009, p. 99).
Apesar da relativização que a globalização pode trazer ao poder do Estado,
o estudo sobre ele continua sendo importante. A análise sobre a rede de ativismo
transnacional deve passar também por uma “radiografia” temporal e espacial do Estado.
Como detentor do poder e possuidor do monopólio legítimo da violência, dele ainda
depende muito o sucesso ou o fracasso dos objetivos da rede.
Quando se trata do Estado a discussão teórica entre os internacionalistas não
pode ficar à margem. Estamos de acordo com o pensamento de Tarrow (2005, p. 20)
que embora as percepções dessas três teorias emerjam para um confronto de
paradigmas, é mais útil aproveitá-las conjuntamente, desenhando a percepção de cada
uma.
Assim como a teoria neorrealista, entendemos que os estados são os
principais jogadores duradores na política internacional e no sistema internacional
construído em relações assimétricas de poder entre eles. Com a corrente construtivista,
estamos interessados como as normas e identidades dos estados afetam seu
comportamento transnacional. E como os institucionalistas liberais, acreditamos que os
Estados criam práticas internacionais, regimes e instituições para resolver os seus
problemas de ações coletivas e monitorar o comportamento uns dos outros. Mas, uma
vez formados, novas normas, identidades e interesses se desenvolvem em torno desses
locais, atraindo a atenção de grupos de Estados, atores não estatais e outros atores
internacionais.
A repressão é o destino mais provável para os movimentos que clamam por
mudanças fundamentais e ameaçam as elites do que aos grupos que fazem
reivindicações modestas (GAMSON, 1990, cap. 4 apud TARROW, 2009, p. 110).
Porém, num Estado que se diz democrático de direito o controle possui outro formato.
Na análise de Tarrow (2009) dentre as restrições postas pelo Estado existe um conjunto
de fatores que gira em torno do problema da repressão e do controle social; o segundo
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lida com as estratégias preponderantes do Estado em relação aos desafiantes; e um
terceiro relaciona-se com o conceito de “força do Estado”.
Cada conjunto será detidamente analisado no que tange a reação contra a
TANUHE-BM, considerando a resposta do Estado em cada nível. Putnam (2010),
criticando autores que buscaram observar os fenômenos sem uma via dupla, ressalta que
nenhuma análise pode ser puramente doméstica ou puramente internacional, mas que
elas se entrelaçam e se interinfluenciam. E dessa forma ocorre com o fenômeno
pesquisado, sendo que a divisão é para efeitos de melhor compreensão.
A análise está assim dividida: (1) Local – Controle Social; (2) Nacional –
Estratégias preponderantes; (3) Internacional – Força do Estado. Deve-se atentar que
quanto menor a escala geográfica, maior é o uso de meios coercitivos, ou seja, enquanto
no nível internacional os atos são omissivos ou conciliadores; na esfera nacional há um
posicionamento discursivo de soberania do Estado brasileiro e do uso de instrumentos
jurídicos que respaldam a ação do Estado; e na esfera local são atos concretos de
presença física, por meio de aparato policial e uso da investigação sigilosa, que apesar
de não serem proibidores das manifestações tentam controla-las quando estas impedem
a continuidade da construção da UHE Belo Monte.
É preciso verificar a denúncia feita pela rede de ativismo transnacional de
que o Estado constrói a UHE Belo Monte por meios autoritários. Quais os meios
utilizados e as arenas acessadas pelo Estado brasileiro para concretizar a construção da
Usina Hidrelétrica de Belo Monte? Tendo em vista o modelo avançado de democracia
que o país se encontra em relação aos outros períodos que a rede conseguiu impedir a
construção da Usina torna-se imperioso analisar se o faz por vias democráticas ou
repressoras.
A base de dados é composta por decisões dos tribunais envolvendo o caso
da UHE Belo Monte, respostas do Estado brasileiro aos sistemas internacionais de
proteção dos Direitos Humanos, registros das audiências realizadas pelo IBAMA para a
consulta dos futuros impactados pela construção da usina, dentre outros documentos das
instituições públicas brasileiras.

2. O AGIR LOCAL: CONTROLE SOCIAL
Não é preciso o Estado brasileiro proibir as reuniões dos membros da rede
de ativismo transnacional contra a UHE Belo Monte, censurar páginas eletrônicas dos
movimentos sociais ou prender as principais lideranças para entender que há o uso do
5

controle social estatal. Ações que proíbem a associação e a organização da sociedade
civil são típicas de Estados ditatoriais e são estas que os teóricos dos movimentos
sociais enxergam como capazes de aumentar ao custo da ação coletiva (TILLY, 1978, p.
100).
Não há a capacidade ou propensão do uso da repressão pelo aparato estatal
brasileiro. O direito de associação está consagrado na Constituição Federal. A repressão
política só é admitida em um Estado Democrático de Direito, desde que ocorram
ameaças à estabilidade institucional, à ordem pública ou à paz social (BRASIL,
Constituição Federal, Título V – Da defesa do Estado e das instituições democráticas).
Trata-se, portanto, de medida excepcional, quando o Estado entende que estão
ameaçados a defesa, as instituições democráticas ou os próprios nacionais.
De outra forma, algumas práticas locais perpetradas pelo Estado brasileiro
em relação à rede de ativismo transnacional contra a UHE Belo Monte e às
comunidades afetadas pela mega obra se distanciam de um pleno Estado Democrático
de Direito, como a inadequação das oitivas indígenas e das audiências públicas, a
atuação ostensiva da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) nos locais de obras e
no município de Altamira (PA); a extensão da convocação da FNSP por ministros; e a
vigilância nas relações entre os movimentos sociais brasileiros e Organizações NãoGovernamentais estrangeiras pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Cada uma
dessas ações do Estado brasileiro será exibida para a compreensão dessa forma de
atuação na esfera local.
A TANUHE-BM denunciou tanto na Justiça Federal (por meio do MPF/PA),
quanto na OEA e na ONU a inadequação das audiências públicas para discutir o
empreendimento da UHE Belo Monte. Segundo a 6ª Ação Civil Pública do Ministério
Público Federal ocorreram quatro audiências públicas no ano de 2009. Várias foram as
irregularidades apontadas pelo MPF e denunciadas por movimentos sociais, como
distância entre as cidades das audiências e as cidades interessadas; a falta de audiências
em todos os municípios; o não cumprimento das empresas dos custos com
deslocamentos dos participantes credenciados; o método inadequado empregado para as
oitivas e a presença intimidatória da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).
Há posicionamentos divergentes entre o Estado e empresas de um lado e a
TANUHE-BM do outro. Estado e empresas apontam que a FNSP era importante para
garantir a segurança dos presentes e a TANUHE-BM afirma que tal presença foi
intimidatória. De qualquer forma, não houve uma adequada organização e planejamento
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para a realização das audiências diante a magnitude do empreendimento e os municípios
envolvidos.
Incisiva também é a presença da FNSP nos canteiros da obra da UHEBM
desde março de 2013. Criada na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
idealizada pelo então Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, a Força Nacional
entrou em vigor por meio do Decreto 5.289/2004, que em seu artigo 4º, possuía a
seguinte redação: “A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser empregada em
qualquer parte do território nacional, mediante solicitação expressa do respectivo
Governador de Estado ou do Distrito Federal”.
No dia 12 de março de 2013 a Presidência da República publicou o Decreto
7.957 que alterou substancialmente o artigo 4º do Decreto 5.289/2004, acrescentando a
competência de qualquer Ministro do Estado para autorizar a presença da Força
Nacional. Houve flagrante quebra do pacto federativo, pois qualquer ministro – e todos
eles são nomeados pelo Presidente da República – pode solicitar ao Ministério da
Justiça o emprego da FNSP em qualquer território para atender os interesses do
Governo Federal, sem a necessidade de autorização judicial ou consentimento do
Governador do Estado.
A própria FNSP tem a constitucionalidade discutível. A Constituição
Federal determina em seu artigo 144, §§ 4º e 5º, que é responsabilidade das polícias
militares dos estados, subordinadas aos respectivos governadores, a “polícia ostensiva e
a preservação da ordem pública”. A intervenção da União só poderia ser feita em duas
possibilidades: intervenção federal no estado (art. 34, CF), ou decretando estado de
defesa (art.136, CF), tais situações são excepcionais de garantia da segurança e
integridade nacionais, quando são acionadas as Forças Armadas (Exército, Marinha e
Aeronáutica).
A decisão de colocar a Força Nacional para proteger obras de infraestrutura
da usina ocorreu por pedido do Ministério de Minas e Energia, Édson Lobão, em aviso
ministerial enviado no dia 21 de março de 2013, quando ribeirinhos e lideranças
indígenas paralisaram pela oitava vez canteiros da Belo Monte. No dia 25 de março de
2013 foi publicada portaria nº 1.035 no Diário Oficial da União, autorizando o emprego
do efetivo da FNSP no Estado do Pará, pelo prazo de até 90 (noventa) dias para o fim de
“garantir incolumidade das pessoas, do patrimônio e a manutenção da ordem pública
nos locais em que se desenvolvem as obras, demarcações, serviços e demais atividades
atinentes ao Ministério de Minas e Energia” (Artigo 1°, Portaria 1.035/2013).
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Outro fator característico de controle social à TANUHE-BM é a presença da
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) na região da bacia do rio Xingu. Alguns fatos
foram apresentados pelos movimentos sociais com sede em Altamira (PA), outros pelo
juiz federal responsável por julgar o leilão da UHE Belo Monte. Em nenhum dos dois
casos o poder público, por meio de instituições políticas ou jurídicas apuraram a
veracidade das denúncias. Por outro lado, há um relatório elaborado pela própria ABIN
quanto à investigação da presença de movimentos sociais estrangeiros em apoio aos
movimentos sociais brasileiros.
A primeira presença não confirmada oficialmente pela ABIN teria ocorrido
no gabinete do juiz federal em Altamira que suspendeu por três vezes o leilão da UHE
Belo Monte. No dia 21 de abril de 2010 a Folha de São Paulo divulgou entrevista 5 com
o juiz federal que afirmou não ter sido pressionado pelos agentes da Agência Brasileira
de Inteligência, mas que sentia certo incômodo pelas constantes presenças e
telefonemas, pois não interpretava a ABIN como um órgão de representação judicial do
Estado e não entendia o que eles estavam investigando ao pedir informações
antecipadas do posicionamento do magistrado federal nos processos que tratavam do
leilão da UHE Belo Monte.
Após o requerimento do senador Heráclito Fortes (Partido Democratas –
Piauí) a Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal
comunicou que no dia 29 de abril de 2010 daria início a uma investigação às denúncias
de pressões de agentes da ABIN sobre o juiz federal de Altamira (PA) Antônio Carlos
Almeida Campelo. Seriam chamados ainda o ministro-chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República e o diretor geral da ABIN.
Em pesquisa no site oficial6 do CRE/Senado Federal não se encontra
audiências públicas realizadas ou em pauta com a finalidade de apuração das denúncias
da atuação da ABIN em pressão ao juiz federal de Altamira. Segundo Diniz e Ribeiro
(2010) por conta dos preceitos constitucionais e os mecanismos de controle da agenda
de gestão do poder Executivo há uma restrição significativa do campo de atuação do
Legislativo na deliberação de acordos internacionais, principalmente no que tange ao
“controle legislativo”.
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Juiz se diz “incomodado” por agentes da ABIN. Magistrado que suspendeu leilão por 3 vezes afirma
que membros da agência foram à Justiça em Altamira e telefonaram "várias vezes" . João Carlos
Magalhães, Agência Folha, Belém. 21 abr. 2010. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
dinheiro/fi2104201008.htm. Acesso em 17 mar. 2014.
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Audiências públicas da CRE anteriores a agosto/2013; posteriores a agosto de /2013. Disponível em:
http:// www.senado.gov.br/atividade/comissoes/comissao.asp?origem=&com=54. Acesso em 31 ago.
2014.
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Outra presença ainda não comprovada pelas instituições jurídicas e/ou
políticas seria o uso da espionagem aos movimentos sociais. A TANUHE-BM, por meio
do Movimento Xingu Vivo Para Sempre, divulgou em seu site7 que foi alvo de
espionagem da ABIN no dia 24 de fevereiro de 2013. Postou ainda no dia seguinte, 25
de fevereiro de 2013, um vídeo8 na internet com uma entrevista com o provável espião,
que teve o nome divulgado e a imagem preservada. No dia 31 de março de 2014,
aproveitando a memória dos cinquenta anos do Golpe de 1964, a coordenadora do
Movimento Xingu Vivo Para Sempre ingressou perante a Justiça Federal em Altamira
com uma ação ordinária de indenização combinada com danos morais contra a União
Federal em face da ABIN9 e do Consórcio Construtor de Belo Monte (CCBM) por se
sentir lesada pela possível espionagem aos encontros organizados pele MXVPS. A ação
foi proposta recentemente, logo não houve o trânsito julgado para analisar se houve
usurpação das funções da ABIN e do CCBM.
Tanto o Poder Legislativo (em âmbito da Comissão das Relações Exteriores
e Defesa Nacional do Senado Federal), quanto o Poder Judiciário (em âmbito da Justiça
Federal) não apuraram se houve usurpação das funções da ABIN, assim como a
veracidade dos fatos apresentados pelo Movimento Xingu Vivo Para Sempre e pelo Juiz
Federal de Altamira, logo não é possível apontar se o serviço de inteligência brasileiro
atuou em repressão aos movimentos sociais. Por outro lado, existe o controle social
realizado

pela

ABIN,

conforme

indica

o

Relatório

de

Inteligência

nº

0251/82260/ABIN/GSIPR/9 MAIO 2011 – Organizações Não-Governamentais
Estrangeiras Atuantes na Campanha Contra a UHE Belo Monte.
O relatório aponta o financiamento e/ou parceria de onze organizações
estrangeiras com os movimentos sociais brasileiros, quais sejam Amazon Watch (EUA),
International Rivers (EUA), Avaaz Foundation (EUA), Greenpeace (Canadá e
Holanda), World Wide Fund for Nature – WWF (Suíça), Rainforest Foundation US
(EUA), Interamerican Association for Environmental – AIDA (EUA), The Nature
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Funcionário de Belo Monte é flagrado espionando Xingu Vivo para informar ABIN. Movimento
Xingu Vivo Para Sempre. 25 fev. 2013. Disponível em: http://www.xinguvivo.org.br/2013/02/25/
funcionario-de-belo-monte-e-flagrado-espionando-reuniao-do-xingu-vivo-para-informar-bin/. Acesso em:
03 jul. 2013.
8
Agente de Belo Monte confessa pagamento para espionar Xingu Vivo. campanhaxinguvivo. 25 fev.
2013. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=FX8QYKTrCzE. Acesso em 30 mar. 2013.
9
Ação ordinária de indenização combinada com obrigação de fazer e obrigação de não fazer. 31
mar. 2014. Autora: Antônia Melo da Silva. Representada pelos advogados da Sociedade Paraense de
Defesa dos Direitos Humanos. Disponível em: http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/uploads/
2014/04/A%C3%A7%C3% A3o-espionagem.pdf. Acesso em 01 abr. 2014.
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Conservancy – TNC (EUA) , Frieds of the Earth (global), Conservation International –
CI (EUA) e Clinton Global Initiative – CGI (EUA), destacando-se a conclusão:
As campanhas contrárias à construção da UHE de Belo Monte têm recebido
apoio de estrangeiros e ONGs internacionais cujas atividades no País são
parcialmente financiadas por organismos internacionais e governos
estrangeiros. Tais campanhas têm disseminado, no Brasil e no exterior,
posicionamento ideológico maniqueísta, norteado por suas sedes
internacionais, que vislumbram o projeto de Belo Monte como símbolo
internacional de um conflito recorrente entre os governos e seus interesses no
desenvolvimento social e econômico de um lado e as sociedades tradicionais
e indígenas e seus interesses na defesa dos direitos humanos e do meio
ambiente do outro (BRASIL, Agência Brasileira de Inteligência, 2012, p. 3).

As próprias organizações sociais brasileiras assumem a parceria com ONGs
estrangeiras, o que é característica de uma rede de ativismo transnacional (KECK e
SIKKINK, 2000). A ABIN, no entanto, entende que os movimentos sociais brasileiros
estão sendo influenciados por ONGs de outros países a verem o Estado brasileiro como
um inimigo. O que fica claro no documento é o controle das atividades dos movimentos
sociais pela ABIN, se isto está ocorrendo por meio de espionagem às atividades da
TANUHE-BM ou pressão aos servidores do Estado com posicionamento divergente,
como do juiz federal de Altamira, apenas os órgãos responsáveis por exercer o
accountability horizontal (O’ DONNEL, 1998) poderão apontar se houve usurpação das
funções de agentes de inteligência brasileira.
A esfera local tem sido pautada por uso maior da presença física do Estado.
A ampliação de competência para invocar a Força Nacional é mais uma legitimação a
favor do Estado que controla a entrada dos movimentos sociais e indígenas no canteiro
de obras para a realização de atos de resistência à construção da UHE Belo Monte.
Outro fato característico da esfera local é uso do serviço de inteligência do Estado
brasileiro no controle das relações que os movimentos sociais brasileiros estabelecem
com ONGs internacionais contra a UHE Belo Monte.

3. ESTRATÉGIAS PREPONDERANTES NA ESFERA NACIONAL
Os discursos políticos estão pautados na urgente necessidade de construção
da UHE Belo Monte para suprir a ineficiência energética do país e na reafirmação da
soberania contra interesses estrangeiros. Quando houve a interrupção de energia
(apagão) no Governo de Fernando Henrique Cardoso em 2001, o presidente do
Conselho Nacional de Política Energética à época, José Jorge de Vasconcelos, assinou a
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Resolução nº de 17 de setembro de 2001, que reconhecia a hidrelétrica como estratégica
no planejamento da expansão da hidroeletricidade até o ano 2010, último ano da
vigência do plano decenal de energia. O mesmo argumento vem sendo utilizado nos
governos Lula-Dilma, que entendem que a construção da UHE Belo Monte pode suprir
a incapacidade energética do país.
O Governo defende o atual projeto fazendo um comparativo com o primeiro
(UHE Kararaô) afirmando que houve redução da área de inundação de 1.225
quilômetros quadrados para 516 quilômetros quadrados e alega que terras indígenas não
serão alagadas (ELETROBRÁS, 2009, p.16), mas não realça a informação apontada por
Magalhães et. al (2009) que o rio Xingu terá uma considerável redução na vazão em 100
km de rio na área conhecida como Volta Grande do Xingu, onde estão localizadas três
comunidades indígenas (Arara da Volta Grande, Paquiçamba e Juruna do Km 17) e
várias comunidades ribeirinhas, que provavelmente devem se deslocar por dependerem
do rio para a subsistência, além de possíveis proliferações de doenças e prejuízos a
biodiversidade do local.
Em relação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o país adotou
um posicionamento mais rígido. Quatro dias após a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos outorgar a Medida Cautelar nº 382/10 em 1º de abril de 2011, o
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por meio do embaixador Antônio Patriota,
concluiu assim na nota à imprensa: “O Governo brasileiro considera as solicitações da
CIDH precipitadas e injustificáveis”10. No Congresso Nacional, o presidente da
subcomissão de acompanhamento das obras de Belo Monte, Senador Flexa Ribeiro
(PSDB-PA), proferiu: “É um absurdo. A OEA está entrando numa questão que diz
respeito à soberania do Brasil, não há sentido”11.
A Secretária de Direitos Humanos, Ministra Maria do Rosário, afirmou que
“houve uma certa agilização desmedida da comissão de direitos humanos neste
terreno”12 e o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, declarou que “o governo
10

Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Solicitação da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) da OEA. Nota à imprensa nº 142. Brasília, 5 de abril de 2011. Disponível em
http://www.itamaraty.gov. br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/solicitacao-da-comissao-interamericanade-direitos-humanos-cidh-da-oea
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Mariana Oliveira, “Posição da OEA sobre Belo Monte é ‘absurda’, diz subcomissão do Senado”, G1,
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brasileiro não precisa de mais fiscais para decidir o que deve ou não ser feito para
aumentar a capacidade de geração de energia elétrica no país”13. Outros discursos
oficiais da base do governo foram proferidos, todos no mesmo sentido, pendendo para o
argumento de interferência na soberania e na economia do País.
Segundo Piovesan, em entrevista concedida em 2012 à Conectas Direitos
Humanos14, “o pós Belo Monte mostra uma atitude extremamente agressiva, de atacar o
Sistema. É claro que o pode criticá-lo. Mas, se (o Brasil) entrou no jogo internacional,
há que cumpri-lo de boa fé”. A preocupação é que a insatisfação do Brasil com relação
a um caso não se transforme de forma perniciosa e perversa em destruição, em erosão
de todo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Veremos adiante, que na esfera internacional o Brasil tomou outras medidas
quando viu ameaçado seu principal projeto do programa governamental: “Não restam
dúvidas de que, pela primeira vez, em abril de 2011, a CIDH passou a ser percebida
como ‘um obstáculo ao crescimento’ do Brasil, com tendência a ser ‘removido’”
(CETRA & VENTURA, 2012, p. 37). Ministros, porta-vozes de empresa e
parlamentares adotaram nos meios de comunicação discurso uníssono de “ameaça aos
interesses do País”. Os pronunciamentos oficiais e extraoficiais passaram a contestar os
poderes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Princípios são ignorados, como a boa-fé na esfera internacional, pelo qual
cabe ao Estado conferir cumprimento às disposições de tratado, quando livremente
consentiu. Se este princípio é violado de forma incisiva tais países vão se afastando do
modelo de Estado Democrático de Direito:
[...] os Estados que recorrem ao princípio clássico da soberania para negar a
possibilidade de controles internacionais sobre o desrespeito interno dos
direitos humanos, em regra, afastam-se radicalmente do modelo de Estado de
Direito. De fato, onde houver Estado Democrático de Direito, apesar das
diversidades culturais, não surgirão problemas relevantes entre direitos
humanos com pretensão de validade mundial e soberania do Estado. Ao
contrário, tenderá a haver um crescente reconhecimento das declarações
internacionais de direitos, assim como a positivação legal (inclusive
constitucional) e a concretização dos respectivos conteúdos. (NEVES, 2008,
p. 220-221)
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Em caminho semelhante, compreendendo o quão nefasto pode se tornar o
discurso clássico de soberania nas relações internacionais:
Apesar da complexidade dessa questão, de uma maneira geral, diversos
cientistas políticos e internacionalistas defendem a tese de que são os Estados
menos democráticos os mais apegados às suas soberanias nacionais no plano
internacional, principalmente porque aniquilam qualquer expressão de
oposição política. (BARROS-PLATIAU & VARELLA, 2001, p. 05)

Se o plano local está sendo caracterizado pelo controle social, por meio da
presença policial, inclusive com mudanças significativas no funcionamento institucional
da Força Nacional de Segurança Pública, no plano nacional prevalece a justificativa de
necessidade econômica da construção da UHE Belo Monte e ameaça à soberania do
país por interferências externas. No plano internacional, vamos perceber que o Brasil
recuou em seu posicionamento.
Na arena jurídica percebeu-se que ao longo dos tempos o Poder Judiciário
se alinhou aos interesses governamentais. Não é possível afirmar se o caso voltará ao
Supremo Tribunal Federal para análise. Até o momento a TANUHE-BM tem ganhado
em primeira instância e perdido nas instâncias superiores. Antes as decisões da Justiça
Federal pareciam favoráveis à TANUHE-BM:
A Justiça Federal da região Norte apresenta ativo desempenho institucional e
revela-se afinada com a tradição republicana, como ao conceder provimentos
antecipatórios de alta visibilidade, suspendendo o processo de licenciamento
ambiental de políticas de infraestrutura que seriam o sustentáculo de uma
política regulatória (CAMPAGNOLO, p. 140, 2006).

Tais decisões são modificadas em grau de recurso e tem prevalecido o
argumento sustentado pela Advocacia Geral da União sobre a Suspensão de Liminar e
Antecipação de Tutela ou Suspensão de Segurança. Trata-se de um instrumento judicial
criado inicialmente pela Lei 4.348/1964. O dispositivo vigora atualmente por meio de
três leis. A primeira é a lei de liminares contra o Poder Público:
Art. 4° 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
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas (BRASIL, Lei 8.437, de 30 de junho de 1992)

A segunda é a lei que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a
Fazenda Pública:
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Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código
de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº
4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de
junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
(BRASIL, Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997)

A terceira é a nova lei do Mandado de Segurança:
Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público
interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual
couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão
fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a
julgamento na sessão seguinte à sua interposição (BRASIL, Lei 12.016, de 07
de agosto de 2009)

Os três dispositivos legais autorizam o poder público suspender liminares
concedidas contra suas medidas caso o presidente do tribunal que julgará eventuais
recursos entenda que a liminar judicial cause “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança
e à economia públicas”. Alguns juristas como Northefleet (2000) reconhecem que se
trata de um instrumento para obtenção de uma decisão de natureza política. Decisões de
magistrados apontam para o mesmo entendimento como a do Ministro José Delgado:
“O ato do Presidente que suspende os efeitos de tutela antecipada contra o Poder
Público é de natureza política, sendo vedada a análise do mérito da demanda”
(BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg na MC 9.866/SP, 2005, p. 365).
Em 16 de março 2007 a ministra Ellen Gracie, então presidente do Supremo
Tribunal Federal, julgou a Suspensão de Liminar nº 125, acatando os argumentos da
Advocacia Geral da União:
É também relevante o argumento no sentido de que 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 (SL 125, 2007, p. 07)

Além de concordar com o argumento sobre a necessidade de hidrelétricas,
entendeu que a continuidade do licenciamento, mesmo que incompleto, era importante
para a manutenção da “ordem e economia públicas”: “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.” (SL 125, 2007, p.06).
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Outra decisão utilizando tal instrumento jurídico ocorreu na decisão do
presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Desembargador Jirair Aram
Meguerian:
Sopesados os interesses em conflito, entendo que a decisão impugnada
poderá acarretar prejuízo maior ao meio ambiente — caso o Governo Federal
tenha de lançar mão de energia termoelétrica (sabidamente mais cara e mais
poluente) devido à escassez de energia hidrelétrica —, além de impor
prolongado retardamento na conclusão de obra de interesse nacional, caso
não seja possível aproveitar o período de menor precipitação pluviométrica,
ocasionando, igualmente, grave lesão à economia pública. (Suspensão de
Liminar ou Antecipação de Tutela 2009.01.00.038765-2/PA, 2009, p. 09)

Reiterando mesmo entendimento, o Ministro Ayres Britto, presidente do
STF à época, em 27 de agosto de 2012, em julgamento da Medida Cautelar na
Reclamação 14.404 do Distrito Federal, autorizou a retomada das obras da UHE Belo
Monte:
Sabidamente, no instrumento processual da suspensão de liminar não se
analisa o mérito da causa. Todavia, a decisão paradigmática (SL 125), em
homenagem à ordem e economia públicas, autorizou a atuação do IBAMA e
dos demais órgãos responsáveis pela continuidade do processo de
licenciamento ambiental da obra da UHE Belo Monte, não obstante continuar
existindo a pendência judicial. (RCL, 14.404 MC/DF, 2012, p. 04)

Dois dias depois, houve uma manifestação no STF, durante o julgamento da
Ação Penal 470, referentes ao Mensalão15. Quatro pessoas levantaram das cadeiras
destinadas a visitantes mostrando faixas com referências à UHE Belo Monte. Nas faixas
estava escrito: “Belo Monte: É hora de julgar o mérito dessa questão”. O grupo se
identificou como membro do movimento “Ocupa Sampa”. Passados um ano e meio e a
ação sobre as oitivas indígenas ainda não foi colocada em pauta no STF.
Uma forte tendência de restrição aos movimentos sociais se encontra no
estudo feito por Gomes Neto et. al. (2012) que ao analisar a suspensão de segurança em
âmbito do Supremo Tribunal Federal conclui que tal instrumento aumenta
significativamente a possibilidade de aceitação do pedido quando as alegações se
referem ao dano à economia pública conjuntamente com a lesão à ordem pública
(regular funcionamento da Administração Pública), seja qual for a matéria objeto do
litígio político. O estudo de Gomes Neto et. al (2012) coaduna-se às apreciações da
suspensão de segurança pelo STF relacionadas à UHE Belo Monte, pois nas duas
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decisões (SL 125, 2007; RCL, 14.404 MC/DF, 2012) os ministros alegam danos à
economia e lesão à ordem públicas.
Outro ponto, esse sim mais pernicioso é se a suspensão de segurança não
está se tornando em um instrumento para o Executivo legitimar seus atos perante o
Supremo Tribunal Federal.
O caráter econômico da construção da UHE Belo Monte nas análises do
TRF 1ª Região e do STF não têm se pautado em uma profunda pesquisa
socioeconômica. Os estudos e as expertises levadas aos juízes de primeiro grau parecem
que estão sendo apreciadas pelos presidentes de ambos os tribunais. Não parecem
consistentes os elementos avaliados pelos tribunais para se auferir a “gravidade à
economia pública”, desconsiderando outras questões econômicas já suscitadas por
especialistas em engenharia energética, além dos impactos socioambientais. Logo, em
relação à UHE Belo Monte parece que a advertência seguinte não está sendo observada
pelos tribunais:
O conceito de grave lesão à economia pública, como suporte da decisão
judicial de suspensão de segurança, não pode ser concebido a partir da
simples noção do montante dos valores envolvidos, na questão que medeia o
caso concreto, mas sim com a gravidade da lesão que a decisão judicial possa
suscitar para a ordem jurídica em geral. (ALBUQUERQUE e GOMES
NETO, 2012, p. 160)

Embora possam existir situações que o uso de suspensão de segurança seja
utilizado em casos urgentes não parece essa opinião dos especialistas quando apontam
outras soluções para a insuficiência energética. A crítica também está na chancela das
decisões governamentais mesmo que em prejuízo e lesão a direitos fundamentais. Os
termos amplos como “lesão à ordem”, “segurança e economia públicas” permitem que
qualquer interesse político e/ou econômico seja utilizado como argumento para
suspender decisões com base na lei. Por se tratar de termos abrangentes o cuidado
deveria ser redobrado para a concessão da suspensão.
Seria imperioso que os juízes ao acatarem o argumento de grave lesão à
economia pública o fizessem baseados em critérios mais rígidos com base em estudos
econômicos ou explicar primeiro se há certa lesão; e segundo, se está acima dos direitos
fundamentais de minorias, no caso de povos indígenas e populações afetadas, que
justifique a realização de um procedimento consagrado na Constituição Federal, que é a
realização das oitivas indígenas e audiências públicas para os diretamente afetados na
construção da UHE Belo Monte.
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Percebendo as sucessivas concessões dos tribunais quanto à suspensão de
liminar em situações semelhantes como a UHE Teles Pires no Mato Grosso e a estrada
de ferro de Carajás – Pará/Maranhão, ambos os casos também envolvendo terras
indígenas, a rede de ativismo transnacional contra UHE Belo Monte, representada pela
Justiça Global, Justiça nos Trilhos, Associação Interamericana para a Defesa do Meio
Ambiente (AIDA), International Rivers, Terra de Direitos e Sociedade Paraense de
Defesa dos Direitos Humanos, solicitou uma audiência perante a OEA para discutir o
uso de tal instrumento jurídico pelo Estado Brasileiro e elaborou um relatório e expôs o
histórico do instrumento processual; a utilização da Suspensão de Segurança em casos
concretos; análise do instrumento à luz do direito internacional dos direitos humanos; e
solicitou por fim:
1. Analise o instrumento processual brasileiro “Suspensão de Segurança” à
luz da Convenção Americana de Direitos Humanos e da jurisprudência
apropriada e, ao final, declare que a existência e utilização desse instrumento
é uma clara violação ao mencionado tratado e jurisprudência aplicável ao
Brasil; 2. Solicite ao Estado Brasileiro, com base no artigo 2º da Convenção
Americana de Direitos Humanos, que derrogue o instrumento Suspensão de
Segurança, por ser um instrumento que contraria normas de dito tradado16.

A audiência17, denominada de 150º período ordinário de sessões da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Washington, DC), ocorreu no dia 28 de
março de 2014, sendo o Estado Brasileiro questionado publicamente. Como
representantes das vítimas da Suspensão de Segurança estiveram presentes o líder
indígena Josias Munduruku (Mato Grosso); Alaíde Silva, morador de Buriticupuru
(Maranhão), município por onde passa a estrada de ferro de Carajás; a juíza federal
Célia Bernardes, da Associação Juízes pela Democracia; e os advogados Alexandre
Sampaio (AIDA) e Eduardo Baker (Justiça Global); representando o Estado brasileiro
estiveram advogados da Advocacia Geral da União. As duas partes apresentaram seus
argumentos aos comissários Felipe González (Chile), José de Jesús Orozco Henríquez
(México) e James Cavallaro (Estados Unidos). Até o momento não houve qualquer
pronunciamento da CIDH sobre o instrumento jurídico da Suspensão de Segurança e a
forma usada pelo Brasil.
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A esfera nacional tem sido pautada por discursos políticos, vitórias nas
arenas jurídicas e insuficiência do accountability horizontal (O´DONNELL, 1998). Se
antes existia um controle e responsabilização de agentes públicos entre entidades
estatais ocorridas na arena judicial (CAMPAGNOLO, 2006), o momento atual é de um
alinhamento, tanto das elites partidárias e institucionais (entre poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário), quanto dos órgãos de controle como IBAMA e FUNAI.

4. ESFERA INTERNACIONAL: A FORÇA DO ESTADO BRASILEIRO
Os Estados, mesmo aqueles com regimes democráticos semelhantes, podem
reagir distintamente quanto à pressão internacional. O conceito de força de Estado aqui
empregado está centrado na capacidade de o Estado em fazer com que prevaleça sua
vontade, e no presente caso, trata-se da construção da UHE Belo Monte, projeto
pertencente ao Programa de Aceleração do Crescimento dos governos Lula-Dilma. A
vulnerabilidade do Estado seria se este respondesse de forma não-reflexiva às pressões
internacionais, seja de instituições internacionais formais, seja de redes de ativismo
transnacional.
Como indicadores de referência para avaliar a vulnerabilidade do Estado,
utilizamos aqueles elencados na pesquisa proposta por Christensen (2008, p. 82-83): 1.
Ampla dependência da ajuda externa de atores internacionais que limitam os termos de
atuais e futuros auxílios ou penalidades para comportamentos e políticas adotadas por
determinado Estado; 2. A ratificação de compromissos internacionais que imponham
sanções aos Estados-Membros por violações das suas disposições; 3. A assinatura de
compromissos internacionais que adotam penas de não-conformidade; ou ratificação ou
assinatura de compromissos internacionais que não adotam penalidades de nãoconformidade.
Quanto ao primeiro indicador já foi demonstrado que a independência do
governo em financiar o projeto é uma característica determinante nesse período.
Diferente do primeiro período (1980-1990), em que houve em 1988 um recuo do Banco
Mundial no financiamento do projeto por uma pressão exercida diretamente por ações
transnacionais da rede de ativismo contra a UHE Belo Monte, o atual financiador do
projeto, o BNDES teve sua atuação chancelada quando em grau de recurso a Corte
Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região autorizou no dia 19 de dezembro de
2013 o retorno das atividades em todos os canteiros de obras da UHE Belo Monte.
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A decisão anterior tinha determinado a paralisação das obras após um
agravo regimental do Ministério Público Federal, que dentre as alegações questionou a
emissão de licença parcial para os canteiros de obras da usina, sob o argumento de que a
construção contraria pareceres técnicos do IBAMA. Com o licenciamento anulado, as
obras tiveram de ser paralisadas até que as condicionantes fossem cumpridas. Com a
decisão em grau de recurso, o governo voltou a contar com os repasses do BNDES.
Em relação aos outros dois indicadores não parecem epecilhos ao Estado
brasileiro, pelo menos até a fase em que essa pesquisa se finalizou, pois conforme será
exposto, o Brasil vem desafiando os compromissos internacionais, sendo que os
organismos internacionais de proteção aos direitos humanos não impuseram alguma
sanção para impedir a construção da UHE Belo Monte.
O Brasil respondeu no dia 07 de junho de 2010 todos os itens solicitados
pelo Relator Especial da ONU, James Anaya, defendendo a viabilidade do projeto.
Dentre as várias medidas, o Brasil afirma ser cumpridor das leis e da Constituição,
destacando-se: a) o país afirmou estar cumprindo as normas de diminuição dos impactos
sociais e ambientais na região; b) manutenção dos peixes no fluxo do rio Xingu; c)
autorização do Congresso Nacional do aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte; d) as
comunidades

indígenas

potencialmente

afetadas

foram

objeto

de

estudos

multidisciplinares; e) comunicação permanente com as comunidades indígenas
potencialmente afetadas, incluindo a criação de materiais e visitas às comunidades
específicas; f) emprego da FUNAI de metodologia consistente nos encontros com as
comunidades indígenas; g) construções a fim de diminuir os efeitos negativos da usina
hidrelétrica de Belo Monte; h) controle do impacto por conta do aumento da população
local nas terras indígenas quanto a pesca e caça, exploração ilegal de madeira e
minérios, invasão de terras indígenas e a transmissão de doenças; i) Cumprimento da
consulta indígena por meio da FUNAI; j) promessa de realização de consultas na
presença de congressistas.
O Relator Especial entendeu serem significativas as ações empreendidas
pelo Governo, mas demonstrou preocupação com relatos de que os povos indígenas
afetados pelo projeto de Belo Monte não foram devidamente consultados sobre a
barragem e, em particular, não foram incluídos nos processos que levam às decisões de
iniciar e implementar o projeto. Tendo em vista a magnitude do projeto e seus
potenciais efeitos sobre os povos indígenas em áreas vizinhas, o Relator Especial
observa a necessidade de esforços concentrados para a realização de consultas
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adequadas com esses povos, devendo o Estado brasileiro se empenhar para chegar a um
consenso com os indígenas em todos os aspectos do projeto que lhes diga respeito. O
Relator Especial continuará a acompanhar a situação e poderá, no futuro, oferecer mais
observações.
Não houve nenhuma restrição, até o momento, imposta pela ONU. O
processo ocorreu de forma diferente no Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
No dia 25 de abril de 2011, em resposta à comunicação da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, o Brasil apresentou informações complementares às anteriormente
enviadas em 17 de março de 2011. O que muitos estudiosos não esperavam é o
posicionamento de recuo da CIDH, que remodelou totalmente o conteúdo da Medida
Cautelar nº 382/10, decidindo que “o debate entre as partes no que se refere a consulta
prévia 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”. (CIDH, 2011).
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos passou a considerar a
possibilidade de construção da UHE Belo Monte. O que causou estranheza foi a
modificação dos termos da MC 382/10. Não ocorreu retratação ou um pedido de
desculpas por parte da CIDH, tampouco extinção ou suspensão das medidas cautelares.
“O que ocorreu, sem dúvida, foi a modificação de seu conteúdo, especialmente a
supressão da polêmica recomendação relativa à ‘suspensão imediata do processo de
licenciamento da obra’” (CETRA &VENTURA, 2012, p. 45)
Após a Medida Cautelar 382/10, o Brasil iniciou, ainda, sem coincidência,
um processo de enfraquecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Uma
das medidas, segundo a imprensa nacional18 foi a retirada da candidatura do ex-ministro
da Secretaria de Direitos Humanos Paulo Vannuchi a uma vaga na CIDH. No dia 01 de
junho de 2011 o Governo brasileiro autorizou o começo da construção da UHE Belo
Monte, quando emitiu a Licença19 de Instalação, em desacordo da determinação da
Comissão Interamericana.

18

Para citar alguns exemplos de jornais eletrônicos: “Brasil retira candidatura de Vanuchi para vaga na
OEA”. Estadão, 12 de abril de 2011. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasilretira-candida tura-de-vannuchi-para-vaga-na-oea,705426,0.htm; “Brasil retira candidatura para Comissão
Interamericana
de
Direitos
Humanos”,
14
de
abril
de 2011.
Disponível
em:
http://noticias.terra.com.br/mundo/brasil-retira-candida
tura-para-comissao-interamericana-de-direitoshumanos,202834fee6cda310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.ht ml. Ambos com acesso em: 14 de março
de 2013.
19
Disponível em: http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/Outros%20Documen
tos/Licen%e7as/LI%20795 %202011.pdf. Acesso em: 10 de março de 2013.
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Segundo Cetra e Ventura (2012) o posicionamento do Brasil encorajou
outros países a se pronunciarem em desfavor do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos. Em um enfraquecimento mais incisivo ao SIDH, o governo da Venezuela
anunciou sua retirada da Convenção Americana de Direitos Humanos no dia 10 de
setembro de 2012. O termo técnico utilizado para saída de um tratado é “denúncia do
instrumento” e está vigorando, pois já se passaram mais de um ano da comunicação ao
Secretário Geral da OEA, conforme previsto no artigo 78 da Convenção Americana. No
dia 10 de setembro de 2013, o presidente venezuelano Nicolás Maduro ratificou a
decisão de abandonar a Corte20.
Dois meses antes da retirada, o governo venezuelano já havia apontado sua
intenção, conforme pronunciamento do chanceler venezuelano, e hoje presidente,
Nicolás Maduro: “É lamentável ter tido de dar esse passo, mas, dadas as decisões
aberrantes e abusivas tomadas contra nosso país nos últimos dez anos, a Venezuela se
viu obrigada a fazê-lo”21. O que teria motivado a decisão do governo venezuelano foi a
manifestação da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso de Raúl José
Diaz Peña, condenado pela Justiça do país como responsável por dois atentados a
bomba ocorridos em Caracas em 2003 contra representações diplomáticas e comerciais
de Colômbia e Espanha.
A insatisfação do Estado ocorreu porque a Venezuela conseguiu provar que
os atentados foram uma tentativa de atribuir as ações ao presidente à época, Hugo
Chavez, e após cumprimento, e mais tarde, abrandamento da pena, o acusado ao
ingressar no regime semiaberto, em vez de acatar a comutação da pena, Díaz Peña
aproveitou uma de suas instâncias fora da cadeia e fugiu para os Estados Unidos, onde
pediu asilo alegando perseguição política. O jornal eletrônico, Rede Brasil Atual22,
destacou que dia 20 de julho de 2012, a Corte IDH acusou o Estado venezuelano como
internacionalmente responsável pela violação do direito à integridade e pelos tratos
desumanos e degradantes contra Raúl José Díaz Peña. Em resposta, Hugo Chávez,
acusou a Corte IDH de estar protegendo um terrorista, e membros de seu governo
lembraram que a Corte estava ultrapassando suas atribuições, uma vez que só deveria
20

Leandra Felipe. “Venezuela decide abandonar a Corte Interamericana de Direitos Humanos”. Empresa
Brasil de Comunicação, 10 de setembro de 2013. Disponível em:
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-09-10/venezuela-decide-abandonar-corteinterameri
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Brasil Atual, 21 de setembro de 2012. Disponível em: http://global.org.br/programas/brasil-endossafrente-de-enfraquecimento-do-sistema-interamericano-de-direitos-humanos/.
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Idem.
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atuar depois que todos os recursos jurídicos internos tivessem se esgotado. Alegando
uso da liberdade nacional, Hugo Chávez denunciou o tratado.
A Venezuela, que foi uma das entusiastas para criação e funcionamento do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, deixou de assumir compromissos
internacionais perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ficando apenas
adstrita à Comissão. Na prática isso significa que não se submete mais às decisões da
CorteIDH.
Além dessas medidas Brasil e Venezuela, juntamente com Colômbia e
Equador, passaram a apoiar um movimento criado em 29 de junho de 2011 pelo próprio
Conselho Permanente da OEA, denominado “Grupo de Trabalho Especial de Reflexão
sobre o funcionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o
fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos”23.
Em dezembro de 2011, o governo brasileiro apresentou um documento ao
Grupo, denominado “Propostas de implementação das recomendações do Grupo de
Trabalho de Reflexão sobre o funcionamento da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos”24, demonstrando assim seu interesse no “fortalecimento”. Em resposta a esse
movimento, 39 (trinta e nove) organizações, dentre sociedades civis organizadas e
ONGs, peticionaram ao Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
no dia 31 de outubro 2012, destacando-se o seguinte trecho:
Na realidade, este é mais um exemplo do discurso exteriorizado do Estado
brasileiro de compromisso com o fortalecimento do sistema, quando na
realidade inexistem ações concretas e compromissos públicos no sentido de
afirmar a importância da Comissão e da Corte, de seus mecanismos de
monitoramento, de sua autonomia e independência, e principalmente da
obrigatoriedade das suas decisões. Ao contrário, publicamente conhece-se o
posicionamento de autoridades do Estado afirmando que a Corte não tem “o
poder de cassar uma sentença da suprema corte brasileira”, que suas decisões
têm somente “eficácia política e não jurídica.” Ou ainda expressando
perplexidade quanto a decisões “precipitadas e injustificáveis” e que o Brasil
não estaria obrigado a cumpri-las25.

Não cumprir com as determinações do SIDH é uma ameaça ao Estado
Democrático de Direito e um desrespeito em relação aos países-membro da
Organização dos Estados Americanos. Há que se atentar que os tratados internacionais
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Relatório completo do grupo de trabalho especial para o fortalecimento do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos. Disponível em: https://cejil.org/pt-br/relatorio-do-grupo-de-trabalho-especial-sobre-ofortalecimento-do-sistema-interamericano-de-direitos
24
Disponível em: http://scm.oas.org/pdfs/2012/CP29609%20Anexo%20II.pdf.
25
Disponível em: http://www.dhescbrasil.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=703:
sistema-interamericando-direitos-humanos-audiencia-cidh&catid=69:antiga-rok-stories.
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só se aplicam aos Estados que expressamente consentiram com sua adoção. Como
dispõe a Convenção de Viena26: “Todo tratado em vigor é obrigatório em relação às
partes e deve ser observado por elas de boa-fé”. Complementa o artigo 27 da
Convenção: “Uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno como
justificativa para o não-cumprimento do tratado”.
Diferente da Venezuela, o Brasil voltou atrás em seu posicionamento de
ameaças de enfraquecimento ao SIDH, e recolocou a candidatura de Paulo Vannuchi em
2013 para ser membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O exministro da Secretaria dos Direitos Humanos foi eleito em junho de 2013, após
concorrer contra representantes do México, Colômbia, EUA, Equador e Peru. Seu
mandato27 dura de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017. O Brasil apoiou
também em 2012 a candidatura de Roberto Caldas para compor a CorteIDH, que foi
eleito e tem mandato no período de 2013 a 2018. O Brasil se viu pressionado em âmbito
doméstico e internacional e nessa luta política de várias negociações precisou conceber
o jogo nos níveis que está inserido:
No nível nacional, os grupos domésticos perseguem seu interesse
pressionando o governo a adotar políticas favoráveis a seus interesses e os
políticos buscam o poder constituindo coalizões entre esses grupos. No nível
internacional, os governos nacionais buscam maximizar suas próprias
habilidades de satisfazer as pressões domésticas, enquanto minimizam as
conseqüências adversas das evoluções externas. Nenhum dos dois jogos pode
ser ignorado pelos tomadores de decisão, pois seus países permanecem ao
mesmo tempo interdependentes e soberanos. (PUTNAM, 2010, p. 151)

A soberania fez com que o Brasil pressionasse o Sistema Interamericano de
Direitos Humanos para manter a construção da usina, mas a interdependência fez que
recuasse, pois é sabedor que as modificações incisivas naquela instituição internacional
podem repercutir futuramente para outros casos e até mesmo apagar sua imagem diante
outras nações que se trata de um país respeitador dos direitos humanos. Esse
posicionamento do Brasil se encaixa na lógica: “quanto mais forte for a autonomia de
um Estado em relação às pressões domésticas, mais fraca é sua posição relativa ao
barganhar internacionalmente” (PUTNAM, 2010, p. 162).
As limitações demonstram que o SIDH ainda está em evolução. A ausência
de regras mais fixas da CIDH, principalmente para blindar influências políticas do país
26
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violador, aponta que este sistema internacional de proteção de direitos humanos
necessita de um verdadeiro processo de fortalecimento.
Terezo (2005), já apontava à época vários pontos em que a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos precisava avançar, identificando algumas
limitações, destacando-se: a seletividade das jurisprudências nas denúncias individuais;
a ausência de um prazo final para analisar o mérito das denúncias; e o trâmite da petição
na CIDH variar de acordo com a complexidade e repercussão política. No entanto, as
falhas surgem para que mecanismos sejam criados e/ou aperfeiçoados. Tal
aperfeiçoamento é feito por meio de movimentos sociais e redes de ativismo que levam
as causas ao SIDH, mas os Estados precisam colaborar para que os direitos humanos
não retrocedam:
O desafio é aumentar o comprometimento dos Estados para com a causa dos
direitos humanos, ainda vista, no contexto latino-americano, como uma
agenda contra o Estado. Há que se endossar a ideia – tão vital à experiência
europeia – da indissociabilidade entre direitos humanos, democracia e Estado
de Direito. Isto é, há que se reforçar a concepção de que o respeito aos
direitos humanos é condição essencial para a sustentabilidade democrática e
para a capilaridade do Estado de Direito na região. (PIOVESAN, 2009, p.
131)

Segundo Faria (1996, p. 127) a abertura política, estabilização econômica e
reforma social são os grandes desafios para os países da América Latina ao longo da
última década. O problema maior é enfrentar os três desafios conjuntamente. O Brasil
conta com avançadas normas de proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Se
o momento é de uma crescente abertura das estruturas políticas e democráticas e de
certa estabilização econômica o mesmo não ocorre com uma reforma social profunda. A
pauta nacional e mais atual com 12 reivindicações elaborada após o II Encontro dos
Povos Indígenas do Xingu (período de 19 a 23 de maio de 2008) e as reivindicações dos
movimentos sociais das décadas de 1970-1980 na rodovia Transamazônica são
semelhantes em reclamar ao Estado por um maior investimento na região de serviços
básicos como educação, saúde, segurança e incentivo à agricultura familiar.
Se antes (décadas 1970-2000) existia uma baixa autonomia políticoeconômica do Estado brasileiro (FARIA, 1996, p. 133) e uma consequente preocupação
do Estado em ser condenado por violação de direito humanos, ou por não reparação ao
dano causado por sua ação ou omissão, o que gerava a perda de credibilidade perante as
instituições financeiras de órgãos internacionais, dificultando a realização de novos
empréstimos (TEREZO, 2005, p. 158), agora que é uma potência econômica mundial
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(credor no FMI), um líder político regional e em tese não precisa das instituições
financeiras, o temor é que o país se torne um poderoso transgressor de direitos
humanos, ou conforme o caso abordado, capaz de liderar um movimento enfraquecedor
do sistema regional de proteção dos direitos humanos.
A abertura política e a estabilidade econômica não tem promovido uma
reforma social includente. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte ilustra essa
transformação, pois no final da década de 1980 a rede de ativismo transnacional
conseguiu impedir o projeto hidrelétrico na Bacia do rio Xingu ao exercer pressão
perante o Banco Mundial. Sem a dependência econômica brasileira no terceiro período
(2009 – atual) a TANUHE-BM já não consegue exercer pressão diante um Estado coeso
e fechado com outras instituições domésticas na defesa do Projeto Belo Monte.
O Brasil assume assim, lógicas diferenciadas, que é típica de um Estado
heterogêneo (SOUSA SANTOS, 2009), como “um Estado que, devido a pressões
nacionais e internacionais contraditórias, assume lógicas diferentes de desenvolvimento
e ritmo, tornando impossível a identificação de um modelo coerente de ação estatal
comum a todos os setores ou campos de ação” (SANTOS, 2007). Essa parece ser a
lógica dos países periféricos, que não conseguem aliar desenvolvimento, proteção
eficiente dos direitos humanos e do meio ambiente, como se o modelo econômico não
permitisse a proteção social:
No âmbito desses organismos (internacionais multilaterais), as nações latinoamericanas muitas vezes são tratadas como permanente fonte de problemas,
acusadas de violar direitos fundamentais, degradar o meio ambiente,
fomentar migrações, ignorar a propriedade intelectual e impor o
protecionismo comercial (FARIA, 1996, p. 135). grifo nosso.

A forma diferenciada nos três níveis (local, nacional e internacional)
demonstra que o Estado brasileiro reage às pressões da rede de ativismo transnacional
de forma diferenciada para cada nível. Quanto mais próximo do local maior uso faz da
força. Na esfera nacional o Estado está pautado no discurso da soberania e na
necessidade econômica da construção da Usina. E no nível internacional o país tenta
justificar suas ações, pressiona o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mas
apresenta argumentos de um Estado cumpridor e respeitador dos direitos humanos tanto
na OEA quanto na ONU.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade colocada pelo Estado para a construção da UHE Belo Monte
vem modificando pilares democráticos solidificados com a Constituição Federal de
1988. O trabalho apresentou quais ações adotadas pelo Estado brasileiro: inadequação
das oitivas indígenas e das audiência públicas; atuação ostensiva da Força Nacional de
Segurança Pública (FNSP) nos locais de obras e no município de Altamira (PA);
extensão da convocação da FNSP por ministros; vigilância das relações entre os
movimentos sociais brasileiros e Organizações Não-Governamentais estrangeiras pela
Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); discurso de interferência à soberania
econômica e política do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no impedimento
da construção da UHE Belo Monte; utilização do instrumento jurídico da Suspensão de
Liminar com forte apelo econômico, mas em inobservância aos direitos fundamentais de
povos indígenas e outros possíveis afetados;

e a tentativa de enfraquecimento do

Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Outro aspecto determinante para o Estado ganhar força quanto às restrições
é a semelhança dos modelos socioeconômicos das duas elites políticas de maior
representatividade no país. São semelhantes os projetos desenvolvimentistas Programa
Avança Brasil do Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e o Programa de
Aceleração do Crescimento de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff
(2011-2014). O fato de ainda não existir uma oposição representativa que faça voz nas
arenas políticas intensifica o formato de restrição colocada de estabilidade das alianças
entre elites.
A fraqueza do accountability horizontal dos órgãos como FUNAI e IBAMA
sinalizam para um alinhamento de interesses das instituições brasileiras ao objetivo da
construção da UHE Belo Monte. As esferas jurídicas máximas do país, representadas no
caso pelas presidências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e pelo
Supremo Tribunal Federal, também apontam em suas decisões para uma aproximação à
vontade política do governo.
O caráter heterogêneo do Estado brasileiro apresenta um modelo de ação
estatal peculiar, que ao mesmo tempo em que avança normativamente e revigora
instituições, não consegue abranger a proteção dos direitos humanos por meio de
políticas públicas. É latente o privilégio dado à estabilização econômica em um modelo
de desenvolvimento pensando para Amazônia de exploração dos recursos naturais, que
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no caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte busca o aumento da capacidade energética
e o consequente aumento da produção mineral e do parque industrial.
A rede de ativismo transnacional possui conhecimento que um novo
bloqueio em nivel nacional está se formando. Se em regimes autoritários repressivos a
estrutura de oportunidades é totalmente fechada, o presente estudo de caso expôs que
mesmo em um Estado Democrático de Direito é possível criar restrições que dificultem
a influência de movimentos sociais que atuam em rede.
A continuidade da construção da UHE Belo Monte impõe à rede de
ativismo transnacional contrária à usina que novas estratégias deverão ser adotadas.
Indicativos de que a TANUHE-BM está atenta às novas restrições criadas pelo Estado
tem-se a reação gerada nos três níveis. No nível local os advogados da Sociedade
Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, representando a coordenadora do
Movimento Xingu Vivo Para Sempre, ingressaram com uma ação judicial contra a
União em face da Agência Brasileira de Inteligência e do Consórcio Construtor de Belo
Monte, acusando o Estado brasileiro de espionar os movimentos sociais em Altamira
(Pará). Em nível nacional segue a atuação dos defensores estatais de direitos humanos,
principalmente o Ministério Público Federal, que vem propondo ações civis públicas
contra o consórcio de empresas, instituições estatais e o Poder Executivo. E
internacionalmente tem-se o pedido de audiência pública feita perante a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos quanto ao uso do instrumento jurídico da
Suspensão de Segurança.
O momento atual, que se iniciou em 2009 está revelando que o Estado conta
com vigorosas estruturas de poder. Existe uma interinfluência nos três níveis, mas com
formas diferenciadas de ação. Entendemos que no momento o Estado brasileiro atua
entre a denúncia da TANUHE-BM de que a UHE Belo Monte é feita por meios
autoritários e a teoria dos movimentos sociais que afirma que grandes estruturas de
movimentos sociais é característica de um Estado Democrático de Direito. Em síntese, o
Estado brasileiro ao mesmo tempo em que garante a atuação da TANUHE-BM, o que é
possível apenas em um Estado democraticamente aberto, para legitimar seu programa
de desenvolvimento, modifica outros alicerces democráticos, afastando de um pleno
Estado Democrático de Direito.
O Brasil apresenta sinais que continuará com as obras da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte e que prosseguirá com o modelo energético da exploração dos recursos
hidíricos na Amazônia, como o projeto do Complexo Hidrelétrico no rio Tapajós,
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localizada no oeste do Estado do Pará. A TANUHE-BM demonstra resistência, pois está
sempre acessando as arenas jurídicas nacionais e internacionais na tentativa de impedir
a construção da usina e já se mobiliza em apoio às comunidades do rio Tapajós. Até que
ponto outras estruturas democráticas serão modificadas para atender ao projeto
energético brasileiro, é uma questão para os pesquisadores, analistas e até mesmo os
movimentos sociais observarem criticamente, mas o que Belo Monte vem alertar é que
os impactados com a barragem estão além dos habitantes da bacia do rio Xingu. A
democracia pode estar em risco.
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