
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ALTAMIRA – ESTADO DO PARÁ

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da 
República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, vem, perante Vossa Excelência, no interesse das comunidades 
indígenas Arara da Cachoeira Seca, Xipaia, Kuruaia, Kararaô e Assurini, propor

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (OBRIGAÇÃO DE FAZER)

com base nos artigos 127, caput; 129, V  e 227, todos da 
Constituição Federal, bem como nos artigos 5º, II, 'e'; 6º, VII, 'c', ambos da Lei 
Complementar nº 75/1993, e artigos 566, II, e 585, II, ambos do Código de 
Processo Civil em face de:

NORTE ENERGIA S/A (NESA), concessionária de uso de bem 
público para exploração da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
CNPJ/MF 12.300.288/0001-07, com sede em Brasília-DF, no 
Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco F, Lote 12, salas 
706/708, Edifício Via Capital, CEP.:70.041-906,

pelos motivos a seguir expendidos.

1   –   DOS     FATOS:  

Trata-se de compromisso firmado no bojo do Processo nº 2450-
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56.2012.4.01.3903, que versa sobre ação de reintegração de posse com 
pedido liminar promovida pela Norte Energia S.A. e pelo Consórcio Construtor 
Belo Monte (CCBM) em face dos indígenas integrantes das comunidades 
Arara da Cachoeira Seca, Xipaia, Kuruaia, Kararaô e Assurini, na pessoa dos 
seus líderes e membros, e das demais pessoas indeterminadas que se 
encontravam no canteiro de obras do Sítio Pimental desde o dia oito do mês 
de outubro do ano de 2012 (cópia da inicial em anexo).

Posteriormente, no curso do aludido processo, em 08/10/2012, 
foi proferida decisão, cuja cópia segue acostada, por meio da qual, dentre 
outros aspectos, foi determinada a “realização de uma Audiência de 
Conciliação, a ser presidida pelo Ministério Público Federal, na próxima 2ª 
feira (15 out 2012), a partir das 13h00, no Canteiro de Obras da ensecadeira, 
localizada no Sítio Pimental, quando os grupos reclamantes deverão 
apresentar sua pauta de reivindicações à Empresa Norte Energia. […] 
Determino que o autor esteja presente na audiência representado por 
funcionário dotado de poderes de decisão administrativa e financeira, e 
também por funcionário experiente da área de assuntos indígenas.”

Outrossim, em decisão prolatada em 15/10/2012, houve 
remarcação da aludida Audiência de Conciliação para o dia 16/10/2012, bem 
como reiterou-se a necessidade de comparecimento de representantes da 
Norte Energia com poderes administrativos e financeiros (fotocópia acostada).

Assim, no dia 16/10/2012, no local determinado na decisão 
judicial, compareceram o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, 
Procuradores Federais, indígenas de diversas comunidades e os 
representantes da NESA, em ato acompanhado por agentes da Polícia 
Federal.

O ato teve início no dia 16, mas apenas se completou no dia 
17/10/2012, lavrando-se documento escrito, por todos assinado, em que se 
reduziu à forma escrita as obrigações decorrentes da transação havida entre 
as partes.

Tal fato foi objeto de certidão exarada pelo oficial de justiça 
avaliador José Jocélio Saraiva Monteiro, em 18/10/2012, que menciona os 
compromissos assumidos pela Norte Energia por ocasião da Audiência de 
Conciliação, cuja ata registra:



1) “Criação do comitê de acompanhamento das 
condicionantes e dos programas de compensação da UHE Belo 
Monte, foi proposto pelo Procurador o prazo de 15 dias para a 
primeira reunião, portanto, para o dia 30 de outubro de 2012, o 
que foi acatado pelos indígenas e houve o compromisso que a 
reunião irá acontecer independentemente do não 
comparecimento de outros indígenas”;

2) “Ficou encaminhado que será feito o boletim mensal 
e que até o dia 30 de outubro de 2012, na reunião do comitê 
de acompanhamento das condicionantes, serão apresentadas 
as providências que serão adotadas para melhorar a 
comunicação”; 

3) Quanto à necessidade de visita aos canteiros de 
obras da UHE Belo Monte, “a NESA coloca que existem 
algumas dificuldades para dar uma data certa, os indígenas 
colocam que é necessário sair dessa audiência com uma data 
limite, que ficou definida para a segunda semana de novembro 
de 2012, e que na reunião do comitê a NESA dará uma data 
mais acertada”;

4) “A Inês da NESA coloca que sete UPTs (Unidades de 
Proteção Territorial) serão construídas até dezembro de 2012. 
Ficou encaminhado que até o final do mês de novembro de 
2012 todas as UPTs estarão vistoriadas em conjunto entre a 
FUNAI e a Norte Energia, até março de 2013 serão contratadas 
as empresas para construção e compra de material e outros 
preparativos para o início, mais quatro meses para terminar de 
construir todas as UPTs. Ficou acertado: contratação até março 
e construção de abril a julho de modo a que todas as UPTs 
sejam entregues até julho de 2013”;

5) “Camilo se compromete em adiantar os projetos 
executivos de forma geral (infraestrutura de educação e 
saúde), através da contratação de outras equipes para 
trabalhar concomitantemente nas rotas Volta Grande e Bacajá 
e outra para a rota Iriri e Xingu até abril de 2013.”;

6) “Sobre o ponto de pauta do Programa de 



Infraestrutura: os Projetos de Energia, de Abastecimento de 
água e de Esgotamento Sanitário ficou encaminhado que serão 
feitos dentro do PBA para todas as rotas. Sobre o Projeto de 
Energia a NESA se compromete em indicar o diagnóstico em 
fevereiro de 2013 em todas as aldeias. Sobre os Projetos de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário a NESA se 
compromete em cumprir o mesmo cronograma da construção 
das escolas e postos de saúde”;

7) “Ainda sobre o PBA, o último ponto a ser discutido é 
o Programa de Atividades Produtivas. Inês informa que está 
tratando com empresas que entregarão até o dia 25 de 
outubro de 2012 a proposta de trabalho. […] Camilo diz que a 
equipe para executar o programa de atividade produtiva deve 
chegar em Altamira até a segunda semana de novembro de 
2012”;

8) “O próximo ponto da pauta é a Casa do Índio. 
[...]Camilo se compromete que a mudança para a casa 
alugada se dará a partir do dia 22 de outubro de 2012, 
coordenado pela FUNAI e a NESA colocará caminhão para a 
mudança e iniciará a construção da Casa do Índio em 1º de 
dezembro de 2012”. 

A despeito das obrigações formalmente assumidas pela Norte 
Energia, lideranças indígenas compareceram à sede da Procuradoria da 
República no Município de Altamira, em 21/01/2013, e entregaram 
documentação (cópia anexada) em que elencam itens descumpridos do 
acordo firmado aquando da Audiência de Conciliação realizada no bojo do 
Processo nº  2450-56.2012.4.01.3903, senão vejamos: 

“Em relação ao Plano Emergencial de Proteção às Terras 
Indígenas do Médio Xingu sob influência da Usina Hidrelétrica 
Belo Monte, estado do Pará, fundamental para a proteção 
territorial e ambiental das terras indígenas impactadas pela UHE 
Belo Monte, a     Norte     Energia     S.A.     não     entregou     as     07     unidades   
de     proteção     territorial     (UPTs)     na     data     final     de     31/12/2012.  

Quanto ao Programa Básico Ambiental Componente Indígena 
(PBA-CI), o     Programa     de     Atividades     Produtivas,     que     deveria     estar   



gerando     renda     para     as     comunidades     indígenas,     ainda     não     foi   
iniciado     pelo     empreendedor,     e     a     equipe     que     deveria     ter     sido   
contratada     e     estar     em     Altamira     até,     no     máximo,     30/11/2012,   
ainda     não     chegou  .

Tampouco     foram     iniciadas     as     visitas     aos     canteiros     de     obras     da   
UHE     Belo     Monte,     a     partir     de     Altamira,     na     segunda     semana     de   
novembro     de     2012  .”

Dessa forma, observa-se que, ao contrário do acordado na 
aludida Audiência de Conciliação, e consolidado no título executivo 
extrajudicial, as requeridas deixaram de cumprir pontos fulcrais, tais quais a 
entrega das Unidades de Proteção Territorial e a implementação do Programa 
de Atividades Produtivas.

Estes dois itens, ressalte-se, que decorrem de obrigações 
impostas no licenciamento ambiental e que foram reafirmados como 
obrigação na transação que ora se executa, constituem importante elemento 
de pacificação social, já que, ante o fim das ações do Plano Emergencial, as 
comunidades indígenas encontram-se sem alternativa de sobrevivência, 
sobretudo em face das impactações no rio Xingu, a prejudicar a fonte de 
renda relativa à pesca artesanal. Outrossim, diante dos conflitos pela posse 
da terra que marcam a região de Altamira e adjacências, bem como diante da 
constante perpetração de crimes ambientais, a proteção das terras indígenas 
emerge como ponto fundamental e forma de apaziguar os conflitos sociais.

Em adição, exsurge a inoperância da requerida em realizar um 
ponto de fácil solução, que também consta do aludido acordo: as visitas, por 
parte dos indígenas, aos canteiros de obras da UHE Belo Monte, o que denota 
a má vontade em solucionar a questão e evitar futuros imbróglios.

Não é demais recordar que o acordo que se executa nestes 
autos está sendo descumprido, mesmo após constatado que os indígenas 
efetivamente cumpriram a parte que lhes havia sido imposta, com a 
desocupação do canteiro, em mais  um voto de confiança a uma empresa 
que, notoriamente, vem descumprindo suas obrigações de mitigação dos 
impactos da obra da UHE Belo Monte. Ao final da audiência, era visível a 
expressão de insatisfação dos indígenas, pois cumpririam sua parte de 
imediato, enquanto a empresa ganhava novos prazos, quando, sabemos, tais 
prazos haviam sido impostos pelo licenciador ambiental e já estão todos 



extrapolados. 

A atitude da empresa de descumprir o acordo firmado com os 
indígenas é um incentivo a novos conflitos e, certamente, dificultará qualquer 
nova  negociação, o que poderá redundar em novo pedido tendente a 
legitimar o uso de violência contra indígenas, ribeirinhos e todos quanto 
pretendam protestar contra o descumprimento dos prazos e obrigações, em 
hipótese que, não gerida satisfatoriamente, poderá redundar em um conflito 
generalizado, tal é a insatisfação dos atingidos pela hidrelétrica.

Para evitar novos embates, é urgente a necessidade de 
recorrer ao Poder Judiciário para impor o cumprimento imediato das 
obrigações assumidas pela Norte Energia por ocasião da transação que se 
executa.

Além disso, o descumprimento por parte das requeridas 
remonta a período anterior ao acordado aquando da Audiência de Conciliação 
de outubro de 2012, já que, conforme Ofício nº 126/PRES-Funai (cópia em 
anexo), datado de 12/05/2011, várias condicionantes tinham prazo para 
cumprimento a partir da emissão da Licença de Instalação (a do canteiro foi 
emitida em janeiro/2011 e a da obra em junho/2011), o que não ocorreu, tal 
como se observa, por exemplo, em relação à implementação do Plano de 
Proteção das Terras Indígenas, que deveria ter sido findado em agosto/2011 
e, até hoje, a Norte Energia e o Consórcio Construtor não entregaram as sete 
primeiras Unidades de Proteção Territorial.

Por fim, salienta-se que, a despeito de a Procuradoria da 
República de Altamira, no bojo do Procedimento Administrativo 
1.23.003.000014/2013-76, ter expedido ofício à NESA requisitando 
informações acerca do descumprimento do acordado na mencionada 
Audiência de Conciliação, a requerida solicitou dilação de prazo para 
resposta, nada informando até o momento.

1.1.     DA      IMINÊNCIA     DE     CONFLITO:  

Conforme noticiado pelos meios de comunicação, a partir do 
segundo semestre do ano de 2012 já houve duas ocupações aos canteiros de 



obras da UHE Belo Monte, nos meses de julho e outubro/2012, e uma 
ocupação da via de acesso ao canteiro de obras do Sítio Pimental 
(janeiro/2013).

Nessa linha, como o descumprimento das condicionantes 
relacionadas ao componente indígena, sobretudo quanto ao Plano Básico 
Ambiental Indígena, já perdura por cerca de 02 (dois) anos e motivou as 
ocupações mencionadas acima, teme-se que haja um acirramento dos ânimos 
e uma nova ocupação.

Ora, se nenhuma implicação jurídica houver pelo 
descumprimento de acordo firmado por ocasião de Audiência de Conciliação 
realizada no bojo de processo judicial, aos indígenas restará patente a 
ausência de respeito às instituições e a descrença nas soluções consensuais.

2   –   DA     FUNDAMENTAÇÃO     JURÍDICA:  

2.1   –   DA     LEGITIMIDADE     ATIVA     DO     MINISTÉRIO     PÚBLICO:  

Nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal, “o 
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” (destaque nosso). 

Outrossim, a Constituição da República prevê a defesa judicial 
dos interesses dos indígenas por parte do Ministério Público, bem como 
considera indispensável a intervenção do Parquet na hipótese de demandas 
judiciais atinentes aos interesses indígenas, senão vejamos:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[…]

V –  defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas.

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus 



direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os 
atos do processo”

Ademais, os artigos 5º, II, 'e' e 6º, VII, 'c' da  Lei Complementar 
nº 75/1993 também trazem a mencionada atribuição.

Dessa forma, a despeito de a Constituição Federal de 1988, a 
partir do disposto nos artigos 231 e 232, ter afastado quaisquer disposições 
do Estatuto do Índio que lhes atribua o regime tutelar, tanto que prevê a 
legitimidade dos índios e de suas comunidades e organizações para ingressar 
em juízo, tal não afasta a legitimidade do Ministério Público para defender 
seus interesses em juízo, referida, no caso concreto do processo de execução, 
no artigo 586, II, do Código de Processo Civil.

E, no caso sob análise, resta patente o descumprimento do 
acordado em Audiência de Conciliação designada pelo juízo federal, 
resultando em transação referendada tanto pelo Ministério Público, quanto 
pela Defensoria Pública.

Deste modo, perfeitamente demonstrada a legitimidade ativa 
do Ministério Público para a propositura da presente ação. 

2.2   –   DA     LEGITIMIDADE     PASSIVA  :

Na hipótese sob análise, resta indiscutível a legitimidade 
passiva da Norte Energia S/A, porquanto firmou o acordo constante da 
Audiência de Conciliação integrante do Processo nº 2450-56.2012.4.01.3903, 
bem como é a concessionária de uso de bem público para exploração da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

2.3    –   DA     COMPETÊNCIA     DA     JUSTIÇA     FEDERAL:  

Vários os motivos que demonstram a competência da Justiça 
Federal para conhecer e processar esta execução.

Como primeiro deles, há que se lembrar que, como 



demonstrado na análise fática, o acordo que se busca executar foi firmado 
durante Audiência de Conciliação determinada no bojo de demanda de 
reintegração de posse ajuizada na Vara Federal Única da Subseção Judiciária 
de Altamira. Assim, necessário que a consequente execução desse acordo 
também seja de competência da Justiça Federal.

Além disso, a presente demanda enquadra-se na previsão do 
inciso XI do artigo 109 da CR/1988, porquanto o referido acordo firmado entre 
a NESA e os indígenas (que se comprometeram a desocupar o canteiro de 
obras do Sítio Pimental e o fizeram) refere-se a interesses indígenas 
específicos, pois a implementação do PBA componente indígena e a 
realização de outras medidas compensatórias objetivam a que a construção 
da UHE Belo Monte interfira de forma menos danosa no modo de viver das 
comunidades indígenas. 

As obrigações descumpridas, ressalte-se, além de 
reconhecidas em procedimento licenciatório ambiental federal, apresentam-
se como decorrências lógicas de atividade que é concedida por ato de império 
da União, atraindo, por via direta, o interesse federal na sua exata 
compreensão e implementação.

Por fim, não se discute direitos individuais de determinados 
indígenas, mas, sim, um conjunto de ações que se voltam a proteger minoria 
étnica e garantir a integridade de patrimônio que lhes foi dado em usufruto 
constitucional, mas configura propriedade da União.

Assim, resta inquestionável a competência da Justiça Federal 
no presente feito.

2.4   –   DO     CABIMENTO     DA     EXECUÇÃO     DO     ACORDO:     

No caso sob análise, mostra-se sem importância a extinção, 
sem resolução do mérito, do processo em que realizada a audiência que 
resultou na transação ( Processo nº 2450-56.2012.4.01.3903), já que formado 
título executivo extrajudicial, diante de transação da qual participaram o 
Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, em ato convocado por 
decisão judicial, tudo retratado em documento escrito, formal, sendo certo 



que são válidos e vigentes os termos constantes da ata da Audiência de 
Conciliação, porquanto os termos do acordo –  cumprimento dos aspectos 
relacionados ao componente indígenas por parte da NESA e, em 
contrapartida, desocupação do canteiro de obras – foram acompanhados por 
servidores do IBAMA e da FUNAI, por oficial da Justiça Federal, por 
procuradores federais, os quais, juntamente com indígenas e representantes 
do Consórcio Construtor e da Norte Energia, assinaram a respectiva ata.

Assim, tendo em vista o cumprimento da contrapartida do 
acordo por parte dos indígenas, resta exigir a execução dos compromissos 
assumidos pela NESA, ante o patente descumprimento.

Nesse diapasão, formalizado o documento, com assinatura de 
várias testemunhas, na presença e com a atuação do Ministério Público 
Federal e da Defensoria Pública, configurado o título executivo extrajudicial a 
que alude o artigo 585, II, do Código de Processo Civil, criou-se obrigação 
certa, líquida e exigível.

2.5   –   DA     EXECUÇÃO     DE     OBRIGAÇÃO     DE     FAZER   –   NECESSIDADE     DE     FIXAÇÃO     DE   
PRAZO     PARA     IMPLEMENTAÇÃO     DAS     MEDIDAS     ACORDADAS   –    DA     FIXAÇÃO     DA   
MULTA     DIÁRIA     POR     DESCUMPRIMENTO:  

Tal como descrito nesta petição inicial, assumiu a NESA, em 
título executivo extrajudicial, um conjunto de obrigações de fazer, ainda não 
implementadas, embora já decorrido o prazo fixado no acordo.

É objeto desta ação de execução, então, buscar que o  devedor 
seja citado para satisfazer as obrigações não adimplidas, devendo o juízo 
fixar prazo para satisfação do compromisso assumido, na forma do artigo 632 
do CPC.

Na fixação de tal prazo, deve o Poder Judiciário considerar a 
reiterada recalcitrância da executada, cuja obrigação antecede o acordo ora 
em execução, a fim de determinar o imediato início das obras prometidas, 
bem como das medidas simples que lhe competem, tal como organizar e 
sistematizar visitas ao canteiro de obras.

Cabe lembrar que, no peculiar modelo de execução de 



obrigação de fazer, não sendo esta personalíssima, poderá o credor, na 
ausência de ato concreto do devedor, pedir que as obras se façam por conta 
do devedor, que arcará com todos os custos consequentes.

Neste momento inicial, todavia, o pedido volta-se a buscar o 
adimplemento direto das obrigações, resguardando-se para momento 
posterior, em configurada a omissão, a possibilidade de contratação de 
terceiros para a execução das obras.

Entretanto, considerado o atraso já constatado e a necessidade 
de uma resposta urgente àqueles que dependem das atividades não 
implementadas, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que, já no despacho 
inicial desta ação, seja fixada multa por dia de atraso no cumprimento da 
obrigação, a contar da citação da empresa-executada, no valor de 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), quantia esta que considera o alegado 
prejuízo financeiro diário suportado pela NESA em caso de paralisação da obra, 
por dia de descumprimento do firmado nos termos do acordo constante da 
Audiência de Conciliação.

Ao final, o valor referente à multa deverá reverter em 
atividades de incentivo à autossustentação dos diversos grupos indígenas ou 
a equipamentos e obras de infraestrutura que beneficiem tais comunidades.

4-      DOS     PEDIDOS:  

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a)  uma vez demonstrada a existência de título executivo 
extrajudicial e o inadimplemento das obrigações assumidas pela executada, 
requer o MPF o recebimento desta petição inicial, com a determinação de 
citação do executado, determinando-se o cumprimento imediato das 
obrigações de fazer descritas no acordo firmado na Audiência de Conciliação 
ocorrida nos dias 16 e 17/10/2012 (Processo nº 2450-56.2012.4.01.3903), sob 
pena de fixação de multa diária no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de 
reais), contados da citação,  da seguinte forma:

a.1) viabilização     e     realização     de     visitas     dos     indígenas     das   
comunidades     Arara     da     Cachoeira     Seca,     Xipaia,     Kuruaia,     Kararaô     e     Assurini     aos   



canteiros     de     obras     da     UHE     Belo     Monte     no     prazo     de     05     dias     corridos  ;

a.2) entrega das    07     (sete)     unidades     de     proteção     territorial   
(UPTs)     no     prazo     de     15     (quinze)     dias     corridos;  

a.3) efetiva     implementação     do     Programa     de     Atividades   
Produtivas,     com     vistas     à     geração     de     renda     para     as     comunidades     indígenas   
Arara     da     Cachoeira     Seca,     Xipaia,     Kuruaia,     Kararaô     e     Assurini,     no     prazo     de     20   
(vinte)     dias     corridos;  

b) seja a presente autuada e intimada a Requerida para efetivo 
cumprimento;

c) seja o pedido julgado procedente, a fim de que sejam, em 
definitivo, cumpridos, por parte da Norte Energia, os termos do acordo 
constante da referida Audiência de Conciliação; 

d) a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros 
encargos, em vista do disposto no artigo 18, da Lei 7.347/85; e 

e) a destinação de eventual produto da aplicação das multas 
diárias para atividades de incentivo à autossustentação dos diversos grupos 
indígenas ou a equipamentos e obras de infraestrutura que beneficiem tais 
comunidades, em recursos mantidos em conta judicial e administrados 
segundo plano específico a ser apresentado pela FUNAI.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para 
efeitos meramente fiscais.

Altamira, 28 de janeiro de 2013.

     MELIZA ALVES BARBOSA                  THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA
           Procuradora da República                      Procuradora da República

             UBIRATAN CAZZETTA                                    FELÍCIO PONTES JR.
          Procurador da República                            Procurador da República


