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PROCESSO: 1002227-67.2022.4.01.3602 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) e outros 

POLO PASSIVO:RUMO MALHA NORTE S.A e outros 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946 

 
DECISÃO

 
Cuida-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, ajuizada

pelo Ministério Público Federal - MPF e pela Defensoria Pública da União - DPU em
desfavor da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, do Estado de Mato Grosso e da 
Rumo Malha Norte S.A., em razão do “empreendimento ferroviário Rondonópolis - Lucas
do Rio Verde, cujo traçado está previsto passar entre as Terras Indígenas Tereza Cristina
e Tadarimana, ambas povoadas pelo Povo Boe Bororo”, a fim de que seja procedida a
consulta livre, prévia e informada prevista na Convenção n. 169 da OIT, bem assim a
complementação dos Estudos de Impacto Ambiental por meio da expedição de Termo de
Referência pela FUNAI e realização do Estudo de Componente Indígena - ECI.
 

Narra a inicial que: a) “o empreendimento ferroviário Rondonópolis - Lucas do
Rio Verde é de responsabilidade da empresa Rumo Malha Norte S/A - RUMO e o
licenciamento ambiental tramita junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato
Grosso - SEMA/MT, haja vista delegação do IBAMA à SEMA/MT”; b) “foi instaurado na
Procuradoria da República no Município de Rondonópolis – PRM/Rondonópolis, o
Inquérito Civil nº 1.20.005.000082/2021-68 em virtude de representação do IPHAN”,
dando conta que “o entorno do empreendimento possui diversos sítios arqueológicos
registrados e não registrados, com grande probabilidade de existência de sítios
arqueológicos indígenas, especialmente próximos ao Município de Rondonópolis, na
região da Rodovia do Peixe”, o que, de per si, demanda “a efetiva participação dos
indígenas no processo de licenciamento do empreendimento”; c)“o IPHAN emitiu, em
18/11/2020, o Termo de Referência Específico (TRE) nº 5 sobre o empreendimento
ferroviário, em que consta a exigência da realização de relatório de avaliação de impacto
aos bens culturais registrados” e de “realização do Projeto de Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico (PAIPA), tendo em vista a proximidade da ferrovia que se
pretende construir com as Terras Indígenas Tereza Cristina e Tadarimana, visando um
programa de etnoarqueologia com a participação e consulta livre, prévia e informada das
populações indígenas”; d) em 22.12.2020, a RUMO solicitou a reavaliação e retificação do
TRE n. 5, argumentando que o traçado inicial da ferrovia sofreu alterações e passou “a e
ncontrar-se em raio maior que 10 Km das Terras Indígenas Tereza Cristina e Tadarimana,
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adequando-se, assim, à Portaria Interministerial nº 60/2015”, mas o IPHAN relatou que “
não foi possível verificar qualquer alteração do traçado, permanecendo o projeto da
ferrovia a incidir dentro de 10 Km da Terra Indígena Tadarimana”, e afirmou que, de todo
modo, “há grande possibilidade da existência de sítios arqueológicos indígenas,
especialmente próximo ao Município de Rondonópolis” no entorno do traçado; e) diante
desse contexto, o MPF “expediu correspondências à RUMO, ao IBAMA, à FUNAI, à
Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso – SINFRA/MT e à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT”; f) “a RUMO afirmou que o
empreendimento observa a distância mínima de 10 Km da Terra Indígena Tadarimana,
estando de acordo com a legislação vigente, em especial a Portaria Interministerial nº
60/2015”, registrou “que foi demonstrado à FUNAI que o empreendimento não causará
qualquer impacto direto sobre as populações indígena” e “informou que elaborou Projeto
de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de influência da ferrovia,
protocolizado junto ao IPHAN em 16/03/2021”; g) “a SEMA/MT, por sua vez, esclareceu
que o Termo de Referência foi gerado em 07/12/2020, sendo exigido o cumprimento da
Convenção OIT nº 169 no caso de proximidade inferior a 10 Km de terras indígenas”,
enquanto “o IBAMA esclareceu que houve a delegação da execução do licenciamento à
SEMA/MT, ato firmado pelo Acordo de Cooperação Técnico nº 24”; h) o IPHAN voltou a
expressar “a importância da realização de estudo etnoarqueológico, com a participação
da população indígena interessada, bem como a fiscalização in loco do empreendimento
”, em razão do alto potencial arqueológico da área, e também asseverou que
empreendimento foi enquadrado no Nível III do Anexo I da Instrução Normativa n. 1/2015,
que demanda “a elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico (PAIPA)”, o qual já foi aprovado, “ficando autorizada a realização da
pesquisa arqueológica ao longo do traçado da ferrovia com a previsão de execução em
oito meses”; i) “em reunião ocorrida no dia 02/06/2021, na sede da Procuradoria da
República no Município de Rondonópolis/MT, lideranças indígenas da etnia Bororo que
habitam as Terras Indígenas Teresa Cristina e Tadarimana reclamaram a inclusão formal
da comunidade indígena no processo de licenciamento, sobretudo para subsidiar o
IPHAN na identificação de possíveis sítios arqueológicos”; j) diante dos elementos
colhidos no inquérito civil, “foi expedida recomendação ministerial à FUNAI, ao IBAMA, ao
ESTADO DE MATO GROSSO e à empresa RUMO MALHA NORTE S.A., a fim de que
assegurassem, no processo de licenciamento do Empreendimento Ferroviário Lucas do
Rio Verde - Rondonópolis/MT, a efetiva participação, por meio de CONSULTA PRÉVIA,
LIVRE E INFORMADA, às comunidades indígenas das TI´sTadarimana e Tereza Cristina,
independentemente dos limites definidos pelo Anexo I da Portaria Interministerial n.º
60/2015”, destacando “a possibilidade da existência de sítios arqueológicos de
fundamental interesse para os indígenas” e a circunstância de o traçado passar por região
situada entre duas terras indígenas; k) o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, o
IBAMA, a RUMO e a FUNAI comunicaram a impossibilidade de acatamento da
recomendação, invocando, dentre outros argumentos, o disposto na Portaria
Interministerial n. 60/2015 e a impossibilidade de descumprir os limites nela fixados; l) “o
Setor de Perícia do Ministério Público Federal analisou os pareceres técnicos do IPHAN e
o PAIPA da área de influência do projeto da Ferrovia Rondonópolis - Lucas do Rio Verde,
apontando a necessidade de complementação da contextualização arqueológica da área,
pois foram apresentadas apenas tabelas com o nome do sítio e o município,
caracterização genérica de grupos de caçadores-coletores, ceramistas e sítios rupestres
com as suas devidas tradições arqueológicas encontradas no Brasil”, sem “referência a
quais sítios arqueológicos existem na área de influência da ferrovia, e quais pertencem a
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essas tradições arqueológicas”, sem “informação da localização dos sítios arqueológicos”
e ignorando a tradição Bororo, sugerindo, assim, complementações no PAIPA e a
consulta às comunidades indígenas, o que foi reafirmado em “outro parecer técnico pelo
Setor de Perícias do Ministério Público Federal, voltado a apurar possíveis impactos do
empreendimento nas comunidades indígenas e no patrimônio histórico-cultural provocado
pela extensão da ferrovia”, este último conclusivo no sentido de que devem “ser
realizadas atividades de localização e registro georreferenciado das antigas aldeias e
locais de importância cultural nas áreas de influência do empreendimento a partir de
efetiva orientação e participação indígena, envolvendo o registro de narrativas e
interpretações indígenas sobre antigas aldeias, demais locais de importância cultural,
vestígios arqueológicos evidenciados, incluindo visitação aos sítios arqueológicos
porventura já registrados, procedendo-se à coleta de narrativas sobre possíveis
alterações e impactos sobre tais locais de importância cultural”, tudo com a observância
da Convenção n. 169 da OIT; m) “após a RUMO encaminhar o relatório de avaliação de
impacto ao patrimônio arqueológico na área de influência da ferrovia (DOC. 18 - ID.
1000012294), o IPHAN realizou vistoria em campo sobre o componente arqueológico,
entre os dias 22/11/2021 e 25/11/2021, concluindo que a avaliação prévia da instalação e
operação do empreendimento deve ser considerada de alta complexidade no entorno da
Rodovia do Peixe (Rondonópolis)” e, no “Parecer Técnico nº 32/2022-IPHAN-
MT/DIVTEC, de 22/03/2022”, concluiu pela não aprovação do relatório, pontuando a
necessidade de “um plano de prospecção complementar a ser analisado e aprovado
como condicionante a anuência a Licença Prévia, no que diz respeito ao componente
arqueológico”; n) de seu turno, “indígenas Bororos encaminharam carta ao Ministério
Público Federal, datada de 01/11/2021, em que reivindicam o direito de serem ouvidos a
respeito do empreendimento Ferrovia Rondonópolis - Lucas do Rio Verde”; o) “nada 
obstante, a SEMA, em 21/03/2022, informou ao Ministério Público Federal que o Estudo
de Impacto Ambiental - EIA e seu correspondente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
foram apresentados pela RUMO em 30/08/2021, ocasião em que requereu a expedição
de Licença Prévia para o empreendimento , o que, encontra-se sob análise da equipe
técnica."
 

Com essas considerações fáticas, arguindo a urgência decorrente da fase
atual do procedimento de licenciamento ambiental, e sustentando que “a postura da
FUNAI, seguida pela RUMO e pela SEMA/MT, está escorada apenas em parâmetros de
norma federal inaplicável, cuja interpretação é inadmissível (Portaria Interministerial nº
60/2015) e ignora evidências que atraem o princípio da precaução, penalizando o bem
jurídico ambiental”, além de ofender a Constituição Federal, negar aplicação à Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (“que integra o ordenamento jurídico
pátrio por força do Decreto 5.051 de 2004”) e violar “o princípio do poluidor-pagador,
impondo aos Povos Indígenas o ônus do empreendedor, de arcar com as externalidades
negativas do empreendimento”, o MPF formulou os seguintes pedidos de urgência:
 

1. suspender o licenciamento ambiental da Ferrovia Rondonópolis – Lucas do Rio Verde, e
determinar à SEMA/MT que não emita qualquer Licença até a realização do processo de
consulta livre, prévia e informada prevista na Convenção nº 169 da OIT e até que sejam
complementados os Estudos de Impacto Ambiental e:
 
1.1 avaliados pela FUNAI os Estudos do Componente Indígena, que deverão ser realizados
pela RUMO, de acordo com o Termo de Referência que deverá ser emitido pela FUNAI,
garantida a participação dos indígenas mediante consulta livre, prévia, livre e informada, nos
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termos da Convenção nº 169 da OIT; bem como
 
1.2 avaliados pelo IPHAN os Estudos do Componente Arqueológico, que deverão ser
realizados pela RUMO, de acordo com o Termo de Referência já emitido pelo IPHAN,
garantida a participação dos indígenas mediante consulta livre, prévia, livre e informada, nos
termos da Convenção nº 169 da OIT;
 
2. Na hipótese de já ter sido emitida Licença com base nos estudos incompletos, requer a
declaração de nulidade da Licença e a suspensão do processo de licenciamento ambiental
da Ferrovia Rondonópolis – Lucas do Rio Verde , não sendo emitida qualquer Licença pela
SEMA/MT até a realização do processo de consulta livre, prévia e informada prevista na
Convenção nº 169 da OIT e até que sejam complementados os Estudos de Impacto
Ambiental e:
 
2 . 1 avaliados pela FUNAI os Estudos do Componente Indígena, que deverão ser
realizados pela RUMO, de acordo com o Termo de Referência que deverá ser emitido pela
FUNAI, garantida a participação dos indígenas mediante consulta livre, prévia e informada,
nos termos da Convenção nº 169 da OIT; bem como
 
2.2 avaliados pelo IPHAN os Estudos do Componente Arqueológico, que deverão ser
realizados pela RUMO, de acordo com o Termo de Referência já emitido pelo IPHAN,
garantida a participação dos indígenas mediante consulta livre, prévia, livre e informada, nos
termos da Convenção nº 169 da OIT;
 
3. SUBSIDIARIMENTE:
 
3.1 seja determinada à SEMA/MT que não emita qualquer licença sem a consulta livre,
prévia e informada da Convenção nº 169 da OIT e sem o atestado de viabilidade do
empreendimento quanto ao componente indígena pela FUNAI e quanto ao componente
arqueológico pelo IPHAN. Para tanto, deverá ser determinado, também:
 
a) à FUNAI a imediata expedição do Termo de Referência Específico e a exigência de
consulta livre, prévia e informada aos indígenas impactados pelo empreendimento
licenciado, sem os quais não deverá atestar a viabilidade do empreendimento quanto ao
componente indígena;
 
b) à RUMO que, seguindo os Termos de Referência Específicos expedidos pela FUNAI
(item 3.1 - a) e pelo IPHAN, proceda aos estudos de componente indígena e de
componente arqueológico e à consulta livre, prévia e informada aos indígenas;
 
3.2 na hipótese de já ter sido emitida a Licença com base nos estudos incompletos, requer a
declaração de nulidade da Licença, bem como seja determinada à SEMA/MT que não emita
qualquer licença sem a consulta livre, prévia e informada e sem o atestado de viabilidade do
empreendimento quanto ao componente indígena pela FUNAI e quanto ao componente
arqueológico pelo IPHAN. Para tanto, deverá ser determinado, também:
 
a) à FUNAI a imediata expedição do Termo de Referência Específico e a exigência de
consulta livre, prévia e informada aos indígenas impactados pelo empreendimento
licenciado, sem os quais não deverá atestar a viabilidade do empreendimento quanto ao
componente indígena;
 
b) à RUMO que, seguindo os Termos de Referência Específicos expedidos pela FUNAI
(item 3.2 - a) e pelo IPHAN, proceda ao estudo de componente indígena e de componente
arqueológico e à consulta livre, prévia e informada aos indígenas.
 
No despacho inicial foi designada a audiência de conciliação de que trata o

art. 334 do CPC, a qual se desenrolou em duas sessões, ocorridas em 27.6.2022 e em
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25.7.2022.
 

Frustrada a tentativa de conciliação, foi oportunizado às partes o prazo de 72
(setenta e duas) horas para se manifestarem sobre o pedido de urgência, nos termos do
art. 2º, Lei n. 8437/92.
 

Petição do MPF no id. 1238211289, em que reitera o pedido de tutela
provisória, “em virtude dos danos que o empreendimento é hábil a produzir, em
homenagem aos princípios da prevenção e precaução, que orientam o Direito Ambiental”.
 

Petição do Estado de Mato Grosso no id. 1240929775, pugnando pelo
indeferimento da medida liminar com os seguintes argumentos: a) impossibilidade de
concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação; b) a FUNAI foi consultada e
concluiu que não é necessária a elaboração de diagnóstico das comunidades indígenas;
c) o processo de licenciamento já conta com a efetiva participação do IPHAN, que “emitiu
Termo de Referência Específico e exigiu, também, a realização do Projeto de Avaliação
de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA), tendo em vista a proximidade da ferrovia
com as Terras Indígenas Tereza Cristina e Tadarimana” e, depois, aprovou o PAIPA, “
ficando autorizada a realização de pesquisa arqueológica ao longo do traçado da ferrovia,
com previsão de execução em oito meses”; d) “a distância do traçado da ferrovia às terras
indígenas indicadas permite concluir, assertivamente, pela dispensabilidade de
procedimentos específicos”; e) “quanto à divergência de distâncias relatadas pelo autor
da ação, na tentativa de dizer que há incerteza se de fato há mais de 10km do
empreendimento em relação às terras indígenas”, a SEMA, a SINFRA e a FUNAI
avaliaram a distância e concluíram, a partir da base de dados, que foram extrapolados os
limites previstos no Anexo I da Portaria Interministerial n. 60/2015; f) o Pontal do Jorigi,
apontado pelo MPF, não foi identificado formalmente como território indígena e não há
processo demarcatório em curso; g) o Supremo Tribunal Federal já decidiu “que a
aplicação do princípio da precaução exige a observância da proporcionalidade entre as
medidas adotadas e a proteção escolhida” e “é evidentemente desproporcional a medida
pretendida pelo autores, com base no princípio da precaução, em relação à distância do
empreendimento ao território denominado Pontal do Jorigi”; h) não há malícia ou
negligência, nem “pressa desmedida e afobamento”, na condução do processo de
licenciamento ambiental; i) a Portaria Interministerial n. 60/2015 não padece de
inconstitucionalidade e seus limites não são absolutos, mas, no caso específico, a FUNAI,
“no âmbito de sua expertise”, “concluiu pela desnecessidade de qualquer procedimento
específico quanto aos indígenas”; j) “a matéria demanda dilação probatória, pois o autor
pretende discutir o mérito do ato administrativo da FUNAI que, no âmbito de suas
atribuições, indicou a aplicabilidade da Portaria Interministerial nº 60/2015 e a ausência de
justificativa para flexibilizar as distâncias previstas no anexo I”; k) “há uma avaliação
técnica de que a atividade não tem potencial de afetar diretamente os povos interessados,
de modo que a adoção de todo o procedimento de consulta, com seus prazos,
procedimentos e custos inerentes é medida desnecessária e desproporcional”, em
especial porque a Convenção 169 da OIT prescreve que a consulta somente deve ocorrer
quando houver afetação direta dos povos interessados; l) não cabe ao Estado realizar
diretamente o procedimento de consulta aos povos indígenas; m) “a pretensão de
urgência pretende obter provimento que ofende o princípio da independência entre os
poderes”, pois “não há grave violação ao núcleo essencial do direito fundamental que
ampara a causa de pedir do autor”; n) “as especificidades do procedimento de dispensa
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da consulta prévia relatada pela SEMA e previstos na legislação indicam, nesta fase do
licenciamento ambiental, e conforme consulta realizada junto ao órgão competente, a
situação prática de ausência de impacto direto aos povos indígenas”, de forma que “a
invocação do direito de consulta como um direito absoluto, mesmo nos referidos casos, e
com a adoção das cautelas descritas, não atende aos critérios de juridicidade e acarreta
efeitos prejudiciais aos administrados e à própria eficiência do processo de licenciamento
”; o) “a decisão judicial deve considerar o que determinam os arts. 20 e 21” da Lei de
Introdução às normas do direito brasileiro, devendo-se ponderar as consequências
práticas e a “relevância da obra em questão para o cenário estadual e nacional”.
 

Na sequência, consta a manifestação da Rumo Malha Norte S.A. (id.
1241068772), arguindo: a) a sua ilegitimidade passiva, “considerando a sucessão
empresarial na responsabilidade do empreendimento conforme Parecer Técnico
153137/CLEIA/SUIMIS/2021”, devendo ser incluída a empresa Rumo S/A; b) a
incompetência deste juízo federal, uma vez que a “ação não está ligada a uma localidade
exclusiva, mas afeta praticamente o Estado do Mato Grosso”, e porque a “necessidade de
consulta às comunidades indígenas que estejam distantes da ferrovia para além de 10km
” trará repercussão “para além das comunidades Tadarimana e Teresa Cristina”; c) “entre
a ferrovia e a comunidade das Terras Indígenas Tadarimana encontra-se o próprio
Município de Rondonópolis, com suas áreas de expansão urbana, o parque industrial
municipal e um clube de tiro” e “entre a ferrovia e a comunidade das Terras Indígenas
Teresa Cristina existem a área militar e aeroporto da cidade”, havendo, ainda, “rodovias
interseccionando toda a área entre a ferrovia e as Terras Indígenas analisadas, a
exemplo da BR-163, que acompanha todo o trajeto do traçado ferroviário”, o que “afasta
qualquer alegação de que o empreendimento ferroviário seria o responsável por causar
prejuízos à cultura e vivência da comunidade indígena, em desrespeito ao seu território e
suas tradições”; d) “ambas as comunidades indígenas, ao contrário do alegado na inicial,
não se encontram conectadas e sob a ameaça de separação por conta da futura
implantação e operacionalização da ferrovia estadual”, já que “não possuem canais
diretos de acesso sem transpassar o Município de Rondonópolis, área militar,
assentamentos e ocupação urbana e rural que em nada se relacionam com o recente
projeto do empreendimento ferroviário”; e) é “a maior operadora logística ferroviária do
país” e sempre teve compromisso “com o desenvolvimento sustentável”; f) “a LI n.
74328/2022 foi expedida exclusivamente para o trecho inicial da ferrovia segmento 1.1
que possui extensão de apenas 8.67km de um total de quase 800km, sendo que a
implementação do restante está condicionada a emissão de novas licenças de instalação
e, por consequência, nova análise de estudos complementares, o que, adianta-se, afasta
totalmente o perigo da demora forçado pelo Requerente”; g) “o Relatório de Avaliação
sobre o Patrimônio Imaterial já foi devidamente aprovado pelo IPHAN em 19.07.2022
através do Ofício 676/2022/IPHAN-MT-IPHAN” e “atualmente os demais relatórios estão
em fase de avaliação e análise pelo IPHAN”; h) “a pretensão dos Requerentes é fazer
com que o Poder Judiciário adentre em questões eminentemente técnicas e
administrativas, em clara violação ao princípio da separação dos poderes”, dado que “a
partir das alegações de potenciais danos à comunidade indígena, desacompanhadas de
qualquer prova documental, pretende a Requerente obstar o prosseguimento do
licenciamento ambiental, inclusive com pedido de nulidade das licenças ambientais já
concedidas em favor da Rumo (LP n. 315187/2022 e LI n. 74328/2022), as quais foram
expedidas após a apresentação de um robusto EIA/RIMA”; i) “não se pode, a pretexto de
aplicar o princípio da precaução, considerar o EIA/RIMA e os estudos apresentados
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perante o IPHAN incompletos ou que de alguma forma não tenha contemplado a análise
dos impactos das comunidades indígenas circunvizinhas”; j) “são nulos apenas os atos
administrativos em que se verifique vício de incompetência, de forma, de ilegalidade do
objeto, de ausência de motivação ou de desvio de finalidade. Todavia, ao atento exame
da petição inicial, tem-se que a Autora não aponta objetivamente qualquer desses vícios
”; k) “o órgão licenciador tem a discricionariedade de escolher qual é o estudo ambiental
necessário à tomada de decisão acerca de determinado empreendimento” e, “no caso em
análise, a SEMA/MT, amparada pelo Ofício n. 935/2021/DPDS/FUNAI expressamente
concluiu que ‘não se faz necessária a elaboração de diagnósticos destas comunidades
indígenas, uma vez que não serão impactadas pelo empreendimento’”; l) “a ausência do
Estudo de Componente Indígena e o Estudo de Componente Arqueológico não enseja a
suspensão ou quiçá a nulidade das licenças já concedidas”, sobretudo porque “toda a
mobilização para contratação de mão de obra para a construção do empreendimento já
foi iniciada e, por conseguinte, seria interrompida injustificadamente, em prejuízo não
apenas da Rumo, mas também de todos que contavam com a respectiva expectativa de
trabalho”; m) “sobreleva-se a esse caliginoso cenário, a inércia da FUNAI, que apesar de
todos o esforço empreendido pela Rumo para composição amigável do feito, tem se
mantido silente e sequer compareceu à segunda audiência de conciliação. Isto é, ainda
que seja determinada a realização do ECI, a Rumo não pode ficar condicionada à
morosidade da FUNAI para elaboração do TRE para realização do referido estudo,
sobretudo se as obras estiverem impedidas de serem regularmente iniciadas”; n) “na
remota hipótese de deferimento da liminar, a fim de que a Rumo realize o ECI com
consulta prévia, livre e informada das comunidades indígenas, a LP n. 315187/2022 e a LI
n. 74328/2022 (doc. 08) não podem ser suspensas e, por consequência, deve ser
permitida a continuidade das obras de implementação do trecho inicial da Ferrovia
Rondonópolis – Lucas do Rio Verde”; o) “no perímetro da área de influência do projeto do
empreendimento ferroviário estadual não há bens culturais registrados no IPHAN
vinculado às comunidades das Terras Indígenas Tadarimana e Teresa Cristina”, tanto é
que o TRE emitido pelo IPHAN requisitou apenas a “Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico” e a “Avaliação de Impacto ao Patrimônio Imaterial”, que já foram
aprovados, e não há qualquer relação ou vinculação entre os estudos arqueológicos já
apresentados e o Estudo de Componente Indígena; p) “no que se refere às alegações
acerca da inaplicabilidade da portaria interministerial nº 60/2015 e do suposto desrespeito
à Convenção 169, da OIT, verifica se tratar de discussão sobre a constitucionalidade das
normas em apreço, questão incontestavelmente alheia ao escopo da ação civil pública, a
qual não deve e não pode atuar como substituta de ação direta de inconstitucionalidade
ou para discutir eventual negativa de vigência de normativa que entende possuir status
constitucional”; q) a sua conduta “em atenção às consultas realizadas a todos os órgãos
competentes jamais violou ou pretendeu negar a vigência da Convenção 169 da OIT, mas
tão somente atendeu aos ditames legais da Portaria Interministerial nº 60/2015,
proposições normativas que não conflitam entre si, mas se complementam”; r) “
considerando que a Portaria Interministerial 60/2015 detém todas as características e
dispõe de todos os atributos conferidos aos atos administrativos, gozando especialmente
de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, parece evidente que sua aplicação
exclui qualquer outra” até que seja objeto de controle concentrado de constitucionalidade,
devendo, pois, ser aplicada a orientação de “que não se deve exigir o ECI estando o
empreendimento há mais de 10 km da TI”; s) a consulta prévia prevista na Convenção
169 da OIT ainda não foi regulamentada, o que enfraquece a sua aplicação, e “em
nenhum momento estabeleceu que esta consulta às comunidades indígenas implicaria
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em um poder de veto ao licenciamento ambiental de determinada atividade”; e t) não há
perigo na demora, pois não há comprovação dos “potenciais prejuízos” às comunidades
indígenas, o trecho licenciado “percorre apenas os km 0 e 8,67 contemplando apenas um
viaduto, não incidindo nas Terras Indígenas indicadas pelo Requerente” e “foram
apresentados todos os estudos EIA/RIMA, RAIPI e PAIPA, atestando a viabilidade do
empreendimento”.
 

No id. 1257588750, a DPU ratifica os pedidos formulados pelo MPF,
acrescentando as seguintes considerações: a) “o objeto da presente ação não é do
questionamento da construção como um todo, mas sim o dano que o trecho entre
Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, especificamente, irá gerar ao Povo Boe Bororo”, de
forma que a Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT é competente para o seu
processamento; b) “ainda que se afirme que a construção respeita a distância da TI
Teresa Cristina, onde habitam os Boe Bororo, a área definida e demarcada como Terra
Indígena é apenas uma parcela do que é considerado território historicamente e
culturalmente por eles”, o que, inclusive, é objeto da ACP n. 1002351-95.2018.4.01.3600;
c) “a TI Teresa Cristina deveria ser demarcada de modo muito mais extenso para abarcar
o verdadeiro território Boe Bororo, sendo que o ponto de conflito não é respeitado pela
distância considerada no planejamento de construção da ferrovia“; d) “tendo em vista que
há precedentes históricos e judiciais que contestam a demarcação atual da TI, não se
pode dizer que a construção da ferrovia está fora da área exigida para o consentimento
livre, prévio e informado, tampouco inferir que a construção não irá afetar a população
indígena”; e) “mesmo considerando os limites atuais da T.I Tadarimana e da T.I Thereza
Cristina, considerando que a ferrovia pode atravessar área onde os antepassados dos
Boe-Bororo estão enterrados, caso não exista consulta prévia, livre e informada ocorrerá
um evidente dano espiritual”; f) “no que concerne ao direito à consulta e ao consentimento
prévia, livre e informada, e de boa fé, a obrigação dos Estados de garanti-los aos povos
indígenas sempre que decidam sobre medidas de qualquer tipo que os afetem é
estabelecida na Convenção 169 da OIT (Artigos 6.1.a., 6.2. e 15.2), na Declaração das
Nações Unidas sobre os Povos Indígenas (Artigos 2, 17, 19, 19, 32, 36, 38) e na
Declaração Americana sobre os Povos Indígenas (Artigos XX, XXIII, XXIX e XXVIII)”, as
quais não estabelecem “limitação aos 10 quilômetros mencionados pela FUNAI quando
não buscou realizar a consulta prévia ou emitir Termo de Referência Específico para
realização de estudo do componente indígena”; g) “do mesmo modo, o Brasil reconhece a
competência da Corte IDH, que já concluiu que a obrigação de consulta é um princípio
geral do direito internacional. Garantir este direito é um dos corolários mais básicos da
diversidade cultural e do direito à autodeterminação”; h) “a ferrovia que se pretende
construir passaria pela região da importante aldeia Kejari, o que corrobora para o dano
espiritual mencionado”; i) “o Povo Boe Bororo não foi consultado para a construção da
ferrovia passando por suas terras ancestrais, o que fere não apenas os direitos ao
consentimento livre, sério e informado, como causa grave dano espiritual, tendo em vista
que diversos ancestrais estão enterrados no local, que sempre foi seu território desde o
primeiro contato com os não-indígenas”; j) “a Portaria Interministerial que definiu os
requisitos do licenciamento ambiental deve ser analisada com interpretação conforme a
Convenção 169 OIT e os dispositivos internacionais supracitados, de modo a garantir o
respeito à vida, à integridade e à autodeterminação dos povos indígenas, preconizada
pela Constituição”.
 

A FUNAI, de seu turno, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
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Por fim, a Rumo Malha Norte S.A., em petição de id. 1265565280, pugna pela
ausência de comprovação dos danos espirituais na medida em que "as alegações da
DPU não possuem qualquer precisão de aonde e como estão as supostas regiões com
potencial de serem atingidas pela ferrovia." Reitera ainda a existência de periculum in
mora inverso, "considerando serem os possíveis danos causados pela concessão da
liminar irreversíveis frente aos investimentos já realizados, conforme cronograma
previamente val idado pelos órgãos competentes, bem como os impactos
socioeconômicos previstos não serão concretizados, como é o caso dos 235 mil postos
de trabalho estimados, da redução dos acidentes rodoviários e da redução da emissão de
CO²  (...)". 
 

É o relatório. Decido.
 

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência absoluta deste
juízo federal, suscitada pela Rumo em sua manifestação prévia (id. 1241068772).
 

Assevera a requerida que a presente demanda “não está ligada a uma
localidade exclusiva, mas afeta praticamente o Estado do Mato Grosso”, porque se trata “
de obra de importância ímpar para o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso e para o
escoamento de grãos do Estado até o Porto de Santos”, e também porque a discussão
quanto a necessidade de consulta à comunidades indígenas terá alcance “para além das
comunidades Tadarimana e Teresa Cristina”. Argumenta, também, que este juízo não
pode analisar as questões relacionadas à “alegada inconstitucionalidade da portaria
interministerial nº 60/2015, bem como da validação do status constitucional da Convenção
169 da OIT, por se tratar de competência exclusiva da Suprema Corte para apreciação
temas dispostos nos autos”.
 

Sem razão, contudo. O art. 2º da Lei n. 7.347/85, que disciplina a ação civil
pública, estabelece que as ações nela previstas "serão propostas no foro do local onde
ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa".
 

Na hipótese em exame, verifica-se que o objeto da ação concerne apenas ao
trecho do traçado da ferrovia que passa pelos limites desta Subseção Judiciária. Além
disso, os danos ambientais, ao patrimônio histórico e aos direitos indígenas narrados
decorreriam, especificamente, da ausência de participação e oitiva dos indígenas da etnia
Bororo que integram as Terras Indígenas Tereza Cristina e Tadarimana.
 

Não há falar, pois, em incompetência territorial deste juízo.
 

De resto, é preciso dizer que as questões referentes à (in)constitucionalidade
da Portaria Interministerial n. 60/2015 e ao status da Convenção n. 169 da OIT foram
trazidas pelo MPF apenas como fundamento jurídico do pedido. Não integram, pois, o
pleito principal, de forma que não há usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Vale mencionar que, pelo sistema difuso de controle de constitucionalidade,
todos os órgãos jurisdicionais, inclusive os de primeira instância, têm competência para
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de ato normativo.
 

Assentada a competência deste juízo, consigno que a alegação de
ilegitimidade passiva, também aventada pela Rumo, implica apenas a correção do polo
passivo, na linha do que ocorreu no processo de licenciamento ambiental em 9.12.2021,
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em razão da alteração da razão social de RUMO MALHA NORTE S.A para RUMO S.A.
(id. 1241024267), sobretudo porque a manifestação apresentada pela empresa nos autos
já abrange os interesses da nova denominação e os advogados atuantes possuem
procuração para atuar em nome da RUMO S.A (id. 1241068794 e 1265565280).
 

Prosseguindo, registro, ante as ponderações feitas pelo Estado de Mato
Grosso quanto à impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote o
provimento final pretendido, que a vedação constante do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92
deve ser interpretada à luz da Constituição da República. Desse modo, a vedação não se
aplica às situações como a dos autos em que a postergação da prestação jurisdicional
possa frustrar a sua própria efetividade, sob pena de violação aos princípios da
inafastablilidade da jurisdição e do amplo acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da
Constituição).
 

Diga-se, ainda, que consoante o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em
parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora
sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas
cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em
caso de sua revogação"(REsp 664.224/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 1º.3.2007), e não se pode dizer que há irreversibilidade nas medidas pleiteadas pelo
MPF em caráter provisório.
 

Passa-se, então, à apreciação do pedido de tutela de urgência.
 

Prescreve o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  
 

A probabilidade do direito se descortina pela relevância da fundamentação,
sustentada pelo conteúdo probatório reunido na fase de cognição sumária. O requisito do 
periculum in mora significa a existência de um grave e sério risco de dano ou perecimento
irreparável, com aptidão para ameaçar a efetividade da tutela jurisdicional buscada.
 

Na espécie, pretende-se resguardar o meio ambiente, o patrimônio histórico e
os interesses e direitos da população indígena Bororo das Terras Indígenas Tereza
Cristina e Tadarimana dos alegados impactos da instalação do “empreendimento
ferroviário Rondonópolis - Lucas do Rio Verde”.
 

Assevera-se, em essência, que a FUNAI, a Rumo Malha Norte S.A. e o
Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA, responsável pelo licenciamento ambiental do
empreendimento em razão de delegação do IBAMA, deixaram de assegurar e exigir a
efetiva participação das comunidades indígenas localizadas no entorno do
empreendimento, por meio de consulta prévia, livre e informada, por conta de
interpretação equivocada da Portaria Interministerial n. 60/2015 e dos impactos do
empreendimento sobre o patrimônio histórico e indígena, cujos desdobramentos teriam
sido apontados pelo IPHAN e pelos próprios Bororos.
 

Invocam-se, como fundamentos jurídicos: (i) a fragmentação indevida da
proteção constitucional do meio ambiente, já que a Constituição da República “adota um
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modelo de Estado pluriétnico, impondo a preservação do patrimônio cultural como um
direito fundamental coletivo e garantindo meios de proteger as manifestações culturais
dos povos indígenas, bem como suas formas de expressão e seus modos de criar, fazer
e viver (artigos 215 e 216)”, o que exige a intervenção obrigatória da FUNAI, “a quem
compete com exclusividade a emissão do Termo de Referência para a realização dos
estudos, a avaliação destes e o atestado de viabilidade do empreendimento”, “sempre
que um empreendimento tiver potencial de causar significativo impacto sobre os povos
indígena”; (ii) a ofensa ao princípio da precaução, dado que somente “os Estudos de
Impacto Ambiental com relação aos povos indígenas” podem se antecipar ao risco de
dano e demonstrar a viabilidade do empreendimento; (iii) a inconstitucionalidade da
Portaria Interministerial n. 60/2015, por ausência de motivação para as restrições de
direito nela impostas, já que foi editada em processo administrativo do qual não consta “
qualquer justificativa técnica ou registro de discussão a respeito das distâncias impostas
no Anexo I”; (iv) o equívoco quanto à aplicação das normas previstas na Portaria
Interministerial n. 60/2015 pela FUNAI, em manifesta oposição às suas funções
institucionais e às prescrições constitucionais, dado que “de uma presunção de dano para
um certo limite, extrai a ausência de risco de dano para todos os demais casos “,
ignorando a falta de consenso quanto “a distância efetiva que separa o empreendimento
da Terra Indígena Tadarimana”, as vistorias realizadas pelo IPHAN, o apelo dos Bororos
e a circunstância de o traçado passar entre duas terras indígenas (Terras Indígenas
Teresa Cristina e Tadarimana);  (v) os efeitos cumulativos, sinérgicos e indutores da
Ferrovia Ferronorte e o Complexo Intermodal Rondonópolis, os quais “mesmo distantes
17 km da Terra Indígena Tadarimana, consistem em vetores de externalidades
socioambientais negativas aos indígenas Bororos que habitam a referida terra indígena, o
que comprova empiricamente que danos socioambientais são causados por
empreendimentos de alta complexidade, como a ferrovia Rondonópolis – Lucas do Rio
Verde, independentemente de considerações milimétricas a respeito dos limites previstos
no Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/2015”; (vi) o “Pontal do Jorigi”, que é
reivindicado pelos Bororos por – erroneamente – não ter integrado a demarcação da
Terra Indígena Tadarimana apesar de ser território tradicionalmente ocupado
(Procedimento Administrativo nº 1.20.005.000102/2017-93, em trâmite na Procuradoria da
República no Município de Rondonópolis/MT), e que está localizado a menos de 10 Km
do traçado da rodovia; (vii) o desrespeito “ao direito fundamental à consulta prévia, livre e
informada das comunidades afetadas - a Convenção 169 da OIT, sobre povos indígenas
e tradicionais”; e (viii) a ofensa aos direitos culturais dos povos indígenas, em especial a “
violação a aspecto relativo a sua forma de viver, com interferência em área relevante para
as crenças, costumes, tradições, simbologia e espiritualidade desses povos indígenas, o
que é protegido constitucionalmente” nos arts. 216 e 231.
 

Examinando detidamente o acervo documental reunidos aos autos até o
presente momento, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade
do direito, principalmente no que diz respeito à interpretação restritiva das normas
previstas na Portaria Interministerial n. 60/2015 dada pela FUNAI e demais agentes
envolvidos no licenciamento ambiental, bem como ao desrespeito às normas protetivas
dos direitos indígenas e do meio ambiente, com particular destaque para o princípio da
precaução.
 

Antes, porém, de esmiuçar esses pontos, cabe assinalar o arcabouço jurídico
que servirá de baliza para este juízo de cognição sumária.
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É sabido que a Constituição Federal representou um salto na proteção dos
direitos indígenas ao dedicar um extenso capítulo ao tema (Capítulo VIII) no título
correspondente à “Ordem Social” (Título VIII). Em seus arts. 231 a 232, a Constituição
reconhece a identidade indígena e o valor das suas manifestações étnicas e culturais
para a formação da sociedade brasileira, assegurando o direito de se autodeterminarem e
 impondo à União o dever de “proteger e fazer respeitar todos os seus bens”, entre os
quais se inclui a “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam” (artigo 231, caput).
 

Quanto às terras indígenas especificamente, art. 231 diz que “as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes” e
que são elas “inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis”  (§ § 2º
e 4º).
 

Já o § 3º prescreve que “o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei”
(destaquei). Por sua vez, o § 6º preleciona que “são nulos e extintos, não produzindo
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das
terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização
ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa fé” (também destaquei).
 

Nota-se, pois, que a Constituição confere uma proteção bastante ampla às
terras indígenas, outorgando à União o seu domínio (art. 20, XI), com o correspondente 
dever de proteger e assegurar aos indígenas a posse e o usufruto exclusivo das riquezas
naturais, inclusive garantindo o direito de serem informados e ouvidos sobre as atividades
e empreendimentos que possam afetar - direta ou indiretamente – as terras indígenas. E
cabe ressaltar: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, segundo o § 1º do art.
231 da Constituição, “as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo
seus usos, costumes e tradições” (destaquei).
 

De outro turno, a Convenção 169 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo
n. 143/2002 (que, por sua vez, foi submetido à consideração do Congresso Nacional pela
Mensagem do Poder Executivo n. 367/1991), estabelece a impossibilidade de
licenciamento ambiental de obra de grande magnitude e enorme impacto no meio
ambiente, sem a realização de consulta prévia às comunidades indígenas cujas terras
são suscetíveis de serem diretamente afetadas pelo empreendimento de alto impacto
ambiental.
 

Destaco, por oportuno, que a Convenção foi internalizada seguindo trâmite
semelhante à das emendas constitucionais, já que o Decreto Legislativo tramitou em
regime de urgência, foi submetido a votação no Congresso Nacional em dois turnos e
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aprovado por unanimidade, cumprindo, assim, os requisitos que vieram a ser dispostos no
art. 5º, § 3º, da Constituição pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Embora a
Convenção 169 já estivesse vigente antes da Emenda Constitucional, a posição do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de atribuir aos tratados internacionais que versam
sobre direitos humanos, como é o caso, o status de norma supralegal, o que torna
inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitantes, seja ela anterior ou
posterior. Quanto ao caráter supralegal da Convenção 169 da OIT, especificamente,
confiram-se os seguintes julgados do STF: ADI 3239, Relator(a): CEZAR PELUSO,
Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2018,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019  DIVULG 31-01-2019  PUBLIC 01-02-2019; ADPF
709 MC-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244  DIVULG 06-10-2020  PUBLIC 07-10-2020.
 

Cabe esclarecer, ainda, que a Convenção 169 foi internalizada pelo Decreto n
5.051/2004, o qual foi recentemente revogado pelo Decreto n. 10.088/2019, que, por sua
vez, manteve sua vigência desde a data de sua promulgação original, sem modificação
do alcance nem interrupção da força normativa, bem assim determinou a sua execução e
cumprimento integral (art. 3º, caput e § 1º). Conclui-se, pois, que as normas da
Convenção 169 são cogentes, devendo ser obrigatoriamente cumpridas pelos entes da
federação, e que demais normas que lhe sejam contrárias ou possuem eficácia
paralisante ou devem ser interpretadas em harmonia com seus dispositivos.
 

Prevê a referida Convenção, in litteris:
 

Artigo 2°
 

1.Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos
povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos
desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade.
 
[...]
 

Artigo 4°
 

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as
pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados.
 
2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente
pelos povos interessados.
 
[...]
 

Artigo 6°
 

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
 
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente,
através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-Ios diretamente;
 
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar
livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os
níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de
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outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;
 
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos
povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.
 
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé
e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.
 

Artigo 7º
 

I. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias prioridades no que
diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas,
crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de
alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento
econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação,
aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional
suscetíveis de afetá-Ios diretamente.
 
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos
povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos
de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos especiais
de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a
promoverem essa melhoria.
 
3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam efetuados estudos
junto aos povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e
cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam
ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados como
critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.
 
4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para
proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam.
 
[...]
 

Artigo 5°
 

Ao se aplicar as disposições da presente Convenção:
 
 a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais religiosos e
espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á levar na devida consideração a
natureza dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva como individualmente;
 
[...]
 

PARTE II – TERRAS
 

Artigo 13
 

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a
importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados
possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que
eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa
relação.
 
2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o
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que abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou
utilizam de alguma outra forma.
 

Artigo 14
 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão
ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras
que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente,
tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular,
deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores
itinerantes.
 
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as
terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos
seus direitos de propriedade e posse.
 
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional
para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.
 
Observe-se que as normas da Convenção 169 são bastante claras quanto ao

reconhecimento do direito dos povos indígenas de serem previamente consultados e
informados, de acordo com sua matriz cultural, sobre projetos de desenvolvimento ou
qualquer investimento público ou privado que posso interferir, impactar ou prejudicar suas
vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou
utilizam de alguma forma, o que se harmoniza com os preceitos constitucionais já
mencionados (art. 231) e com outros dispositivos constitucionais que condicionam o
desenvolvimento econômico à defesa do meio ambiente e à redução de desigualdades
(art. 170, VI e VII) e a instalação de obras ou atividades potencialmente poluidoras  a
estudo prévio de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV).
 

Vale destacar que ao preconizar a consulta prévia aos povos indígenas, a
Constituição Federal e a Convenção 169 da OIT apenas dão concreção aos princípios
da prevenção e da precaução, os quais também servirão de premissa para o exame do
pedido de urgência formulado na inicial.
 

Enquanto o princípio da prevenção se volta às atividades que podem trazer
impactos já conhecidos, o princípio da precaução diz respeito aos impactos incertos ao
meio ambiente. Segundo este último princípio, consagrado implicitamente no art. 225 da
Constituição e na jurisprudência pátria, havendo possibilidade de um empreendimento
atingir de forma irreversível o meio ambiente (o que vale, também, para as comunidades
indígenas), a falta de uma certeza sobre os impactos não deve impedir a atuação estatal.
Pelo contrário, “se há incerteza científica, devem ser adotadas medidas técnicas e legais
para prevenir e evitar perigo de dano à saúde e/ou ao meio ambiente. [...] A legislação
brasileira recepcionou o princípio da precaução com a obrigação que dele consta: não
postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação
ambiental, eis que constituiu obrigações aos Poderes Públicos de que, em qualquer
atividade ou obra que possam representar algum risco para o meio ambiente, sejam
necessariamente ser submetidas a procedimentos licenciatórios, nos quais, em graus
apropriados a cada tipo de risco, são exigidos estudos e análises de impacto, como
condição prévia de que as obras e atividades sejam encetadas” (AC 0027641-
51.1998.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA,
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TRF1 - QUINTA TURMA, DJ 01/09/2004).
 

Ainda é importante mencionar, por conta da análise que se seguirá adiante,
que consoante a jurisprudência já consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o princípio
da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório (AgInt no AREsp n. 1.311.669/SC,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de
6/12/2018; REsp n. 883.656/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 9/3/2010, DJe de 28/2/2012), transferindo para o empreendedor o encargo de
provar que sua atividade não enseja riscos ao meio ambiente ou, pode-se também dizer,
à população indígena.[1]  
 

Feitas esses apontamentos prévios de forma a compreender o tratamento da
matéria no direito brasileiro e extrair as balizas a serem seguidas no exame do pedido de
urgência, cabe adentrar especificamente na análise da Portaria Interministerial n.
60/2015, invocada pelos requeridos no inquérito civil conduzido pelo MPF para defender a
desnecessidade de intervenção da FUNAI e da consulta às Terras Indígenas Tereza
Cristina e Tadarimana no licenciamento ambiental do empreendimento ferroviário
Rondonópolis - Lucas do Rio Verde.
 

A Portaria em exame “estabelece procedimentos administrativos que
disciplinam a atuação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da Fundação Cultural
Palmares-FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e do
Ministério da Saúde nos processos de licenciamento ambiental de competência do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA” (art.
1º) e prescreve o seguinte em seu art. 3º:
 

Art. 3º No início do procedimento de licenciamento ambiental, o IBAMA deverá, na FCA,
solicitar informações do empreendedor sobre possíveis intervenções em terra indígena, em
terra quilombola, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou
endêmicas para malária.
 
§ 1º No caso de omissão ou inveracidade das informações solicitadas no caput, o IBAMA
deverá informá-la às autoridades competentes para a apuração da responsabilidade do
empreendedor, na forma da legislação em vigor.
 
§ 2º Para fins do disposto no caput, presume-se a intervenção:
 
I – em terra indígena, quando a atividade ou o empreendimento submetido ao licenciamento
ambiental localizar-se em terra indígena ou apresentar elementos que possam ocasionar
impacto socioambiental direto na terra indígena, respeitados os limites do Anexo I;
 
II – em terra quilombola, quando a atividade ou o empreendimento submetido ao
licenciamento ambiental localizar-se em terra quilombola ou apresentar elementos que
possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra quilombola, respeitados os limites
do Anexo I;
 
III – quando a área de influência direta da atividade ou o empreendimento submetido ao
licenciamento ambiental localizar-se em área onde foi constatada a ocorrência dos bens
culturais acautelados referidos no inciso II do caput do art. 2 ; e
 
IV – quando a atividade ou o empreendimento localizar-se em municípios pertencentes às
áreas de risco ou endêmicas para malária.
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§ 3º Em casos excepcionais, desde que devidamente justificados e em função das
especificidades da atividade ou do empreendimento e das peculiaridades locais, os limites
estabelecidos no Anexo I poderão ser alterados, de comum acordo entre o IBAMA, o órgão
ou entidade envolvido e o empreendedor.
 
§ 4º No preenchimento da FCA, o empreendedor deverá declarar a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART , ou documento equivalente, na forma da legislação
vigente.
 
De seu turno, o Anexo I da Portaria traz os seguintes limites:

 

 
 
  

A leitura feita pela FUNAI (id. 1000012281) é a de que é impossível atender a
Recomendação do MPF n. 3/2021 para que seja assegurada a participação dos indígenas
das Terras Indígenas Tadarimana e Tereza Cristina no licenciamento ambiental do
empreendimento ferroviário, apenas e tão somente porque estariam localizadas além da
distância de 10 km, conferindo uma conotação de presunção absoluta de ausência de
impacto quando ultrapassados os limites do Anexo I da Portaria Interministerial.
 

Ocorre, porém, que não é esse o sentido da Portaria. Ela traz apenas uma
presunção de intervenção da FUNAI, o que não equivale a dizer que a intervenção não
será obrigatória quando, a despeito de o empreendimento ferroviário se localizar a mais
de 10 Km das terras indígenas, houver indícios (ou até mesmo incerteza) dos impactos
sobre a população indígena. Tanto é assim que o § 3º do art. 3º da Portaria diz
expressamente que “em casos excepcionais, desde que devidamente justificados e em
função das especificidades da atividade ou do empreendimento e das peculiaridades
locais, os limites estabelecidos no Anexo I poderão ser alterados, de comum acordo entre
o IBAMA, o órgão ou entidade envolvido e o empreendedor”.
 

Admitir supracitada interpretação restritiva seria ignorar todo o tratamento
dado à matéria pela Constituição Federal e pela Convenção 169 da OIT, inclusive o
próprio princípio da precaução, que representa cautela frente a um risco
desconhecido, embora possível.
 

A propósito, o Tribunal Regional da 1º Região já se manifestou em mais de

Tipologia
Distância (KM)

Amazônia Legal Demais Regiões
Empreendimentos lineares (exceto
rodovias):

   

Ferrovias 10 km 5 km
Dutos 5 km 3 km
Linhas de transmissão 8 km 5 km
Rodovias 40 km 10 km
Empreendimentos pontuais (portos,
mineração e termoelétricas):

10 km 8 km

Aproveitamentos hidrelétricos (UHEs
e PCHs):

40 km*ou
reservatório
acrescido de 20 km à
jusante

15 km*ou
reservatório
acrescido de 20 km
à jusante
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uma oportunidade quanto à impossibilidade de se dar a interpretação restritiva defendida
pela FUNAI, conforme precedentes que se seguem:
 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). EXPLORAÇÃO MINERAL EM TERRAS
INDÍGENAS. AUTORIZAÇÕES DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO MINERÁRIA E
REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO. NULIDADE DE PLENO DIREITO.
CANCELAMENTO DOS TÍTULOS.  REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS.
ATIVIDADE ECONÔMICA DE ALTO IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE
DE RESTRIÇÃO APENAS NAS ÁREAS DE TERRAS INDÍGENAS DERMARCADAS.
EVENTUAL NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM CONSULTA
PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS (CONVENÇÃO 169,
OIT). ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA VALE S/A. I
Não merece conhecimento a apelação interposta pela Vale S/A, tendo em vista que seu
requerimento de ingresso na lide, na qualidade de assistente simples da ré, foi indeferido,
por possuir mero interesse econômico na demanda, sendo que não houve recurso da
respetiva decisão, tratando-se, assim, de questão preclusa. Ademais, o fato de a
legitimidade processual constituir matéria de ordem pública não autoriza sua discussão por
inúmeras vezes, bastando que seja apreciada uma única vez, como na espécie, para que se
extinga a faculdade da parte de suscitar o tema. II - Segundo dispõe o art. 231, § 6º, da
Constituição Federal, a respeito dos índios, são nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que
se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser
lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações
contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa
fé. III - Em sendo assim, afigura-se ilegal a existência de atividades de exploração minerária
em Terras Indígenas ainda que com interferência periférica bem como a constatação de
processos administrativos para a autorização de pesquisa e de exploração mineral nas
referidas terras, tendo em vista que inexiste lei complementar conforme a exigência
constitucional, nem autorização do Congresso Nacional, participação das comunidades
indígenas afetadas no resultado da lavra ou relevante interesse público da União Federal. III
- A todo modo, ainda que fosse admissível, na espécie, a exploração mineral próxima ou em
terras indígenas, haveria de se observar o necessário licenciamento ambiental, instruído,
entre outros parâmetros, pelo indispensável procedimento de consulta prévia, livre e
informada das comunidades indígenas e tradicionais ocupantes das áreas descritas nos
autos, o qual haverá de se operar mediante a estipulação de um Plano de Consulta
respeitando regras, protocolos e procedimentos apropriados, a serem definidos pela própria
comunidade consultada, nos termos do art. 6º, itens 1 e 2, da Convenção OIT nº 169, o que
não se verifica no caso. IV - De outra banda, mesmo que as áreas objeto de
autorizações de exploração mineral ou de requerimentos a esse respeito não estejam
localizadas integralmente em Terras Indígenas, a mera proximidade do
empreendimento econômico é suficiente para impactar social e ambientalmente as
comunidades indígenas, havendo-se que se interpretar de forma não restritiva a
limitação imposta pelo Anexo I, da Portaria Interministerial nº. 60/2015, que dispensa
o Estudo do Componente Indígena (ECI) no licenciamento ambiental, para fins de
exploração mineral, quando o empreendimento minerário se localizar há mais de
10km da Terra Indígena, uma vez que a área de impacto ambiental pode ser bem mais
extensa. V - Por fim, não há que se falar em cancelamento de autorizações de pesquisa e
exploração mineral apenas em terras indígenas definitivamente homologadas, uma vez que
o processo demarcatório possui natureza jurídica declaratória, sendo que merecem igual
proteção as terras indígenas com demarcação ainda não concluída. Precedentes do STF e
STJ. VI Apelação da Vale S/A não conhecida. Apelação da ANM desprovida. Sentença
confirmada. (AC 1003698-81.2019.4.01.3907, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA
PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 16/12/2021 – destaquei)
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AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE MINA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO IMPACTO DO
EMPREENDIMENTO EM TERRA INDÍGENA. PEDIDO DE PARALISAÇÃO DO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM
PECÚNIA, DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE COMPONENTE INDÍGENA E CONSULTA
PRÉVIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A insurgência da agravante é
contra a decisão que determinou a realização do Estudo de Componente Indígena (ECI),
para fins de identificação da situação dos silvícolas possivelmente atingidos pelo
empreendimento. 2. A realização do referido estudo não implica, de imediato, qualquer
nulidade ou prejuízo às licenças ambientais já concedidas à parte agravante, não trazendo
dano às atividades da parte agravante, razão pela qual não se verifica presente o requisito
do perigo da demora. 3. A decisão agravada, amparada, ainda que implicitamente, no
princípio da precaução ambiental, busca a colheita de maiores dados, com base na
elaboração de estudos ambientais, com vista a alcançar a verdade real dos autos. 4. Agravo
de instrumento a que se nega provimento. (AG 1011739-55.2018.4.01.0000,
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe
19/08/2020 PAG.)
 
Conforme bem ponderado pelo Desembargador Daniel Paes Ribeiro no voto

proferido no último precedente acima transcrito, embora a Convenção 169 da OIT seja
suscetível de “regulamentação, que no caso se deu por meio de uma portaria, ato de
natureza infralegal que é, não poderia, por certo, ceifar ou restringir o alcance dos
dispositivos da Convenção Internacional incorporada ao ordenamento pátrio com força de
lei. Não o fez. Apenas estabeleceu parâmetros objetivos de aplicação no caso concreto
ao estabelecer uma presunção relativa, diga-se de passagem, de que haveria
interferência em terra indígena quando a própria atividade ou empreendimento submetido
ao licenciamento ambiental se localizasse em terra indígena ou apresentasse elementos
que pudessem gerar dano socioambiental direto no interior da terra indígena, respeitados
os limites do Anexo II (10km de distância do empreendimento de mineração à terra
indígena na Amazônia Legal). A questão é que esses parâmetros indicados na portaria
interministerial não são absolutos, poderiam os interessados demonstrarem no bojo do
processo de licenciamento ambiental, a par das disposições constantes desse
regulamento, nas diversas ocasiões que tiveram para se manifestar - seja a FUNAI por
meio das sucessivas inquirições do IBAMA, sejam outros interessados quando da
realização de audiências públicas - demonstrar que um Estudo Técnico mais aprofundado
quanto à relação entre o empreendimento e o componente indígena deveria ser feito,
submetendo, portanto, tal questão ao órgão licenciador propriamente dito, o IBAMA”
(destaquei).
 

É justamente esse o caso dos autos, já que há elementos vários apontando
para a necessidade de atuação estatal de forma cautelar, com vistas a elidir ou reduzir
riscos potenciais às comunidades indígenas e aos “recursos ambientais necessários a
seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições” (art. 231, § 1º, CF).
 

Dentre esses elementos, destaco, em primeiro lugar, a própria ausência de
consenso, entre os envolvidos, quanto à distância do traçado da ferrovia da Terra
Tadarimana. O mapa confeccionado pelo IPHAN em 5.2.2021, à vista do novo traçado da
ferrovia, indica que, em um ponto específico, a malha ferroviária dista 9.979 metros da
terra indígena (id. 999982280, p. 5), aquém, portanto, dos limites estabelecidos na
Portaria Interministerial. O mapa produzido pela SINFRA do Estado de Mato Grosso diz,
por sua vez, que a distância mais próxima entre a malha ferroviária e a terra indígena é
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de 10.579,78 metros (id. 1000012273), ou seja, muito próximo dos limites estabelecidos
na Portaria Interministerial. Já a distância calculada pela FUNAI seria de 12.390 m (id.
1000012281).
 

Não se pode ignorar que a dissonância entre tais projeções, feitas por
servidores públicos no exercício de suas funções e, portanto, dotadas de presunção de
veracidade, geram incertezas quanto à efetiva distância entre o traçado da ferrovia e as
terras indígenas em questão, a recomendar, por conseguinte, a atuação da FUNAI no
licenciamento, sobretudo porque ainda que se considere a maior distância apurada
(12.390 m), ela ainda está próxima dos limites fixados na Portaria.
 

Soma-se a isso um segundo elemento importante. Em resposta à
recomendação do MPF para a realização de consulta prévia aos indígenas das Terras
Indígenas Tadarimana e Tereza Cristina, a FUNAI admitiu expressamente que há
reinvindicação de reestudo dos limites de ambas as terras indígenas (id. 1000012281), o
que vai ao encontro do quanto afirmado pelo MPF e pelos Bororos (id. 1000033753)
quanto às reinvindicações de revisão dos limites.
 

Chama atenção, nesse particular, o “Pontal Jorígi”, que abarca essas
reinvindicações administrativas relacionadas à Terra Indígena Tadarimana e que está
ainda mais próximo da malha ferroviária do que a demarcação original, conforme mapa
da p. 19 do id. 1002035266 (petição inicial).
 

Frise-se que a não conclusão “dos estudos multidisciplinares de identificação
e delimitação” no bojo de tais reinvindicações não pode ser invocada pela FUNAI para
deixar de atuar no processo de licenciamento, como o fez ao responder a recomendação
(id. 1000012281, p. 4) porque é justamente essa circunstância que impõe a sua
atuação com base no princípio da precaução e no art. 3º, § 3º, da Portaria
Interministerial.
 

Se tais impactos serão ou não significativos ou se irão ou não efetivamente
prejudicar os indígenas, inclusive à vista das reinvindicações já em trâmite, apenas a
realização de consulta e estudos poderão dizer, mas se FUNAI limita o espaço de
pesquisa a apenas 10 km das terras já demarcadas, nunca se saberá qual realmente será
o impacto na vida dessas pessoas, o que contraria frontalmente o arcabouço jurídico
acima minudenciado.
 

Vincular ou limitar a proteção aos povos indígenas considerando apenas os
limites das áreas originalmente demarcadas que já se sabe serem objeto de pedidos
revisionais é, como disse o Ministro Gilmar Mendes na ADPF 709 MC-REF (de relatoria
do Ministro Barroso), “subordinar a proteção das populações indígenas a trâmite
burocrático concernente ao reconhecimento de direito à terra, circunstância incompatível
com a proteção conferida pela Constituição Federal e por compromissos assumidos pelo
Brasil no plano internacional (Convenção 169 da OIT)” (voto-vogal).
 

Acrescente-se que a Portaria Interministerial n. 60/2015 define terra indígena,
para os seus fins, como as “áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório
circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido aprovado por ato da FUNAI,
publicado no Diário Oficial da União”, as “áreas que tenham sido objeto de portaria de
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interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de índios isolados, publicada no
Diário Oficial da União” e todas as “demais modalidades previstas no art. 17 da Lei no
6.001, de 19 de dezembro de 1973” (art.2º, XII), dentre as quais se inclui as terras
tradicionalmente ocupadas ou habitadas, as áreas reservadas e as terras de domínio das
comunidades indígenas.
 

Neste sentido, o parecer técnico de id. 1000073285 conclui que há elementos
suficientes para se considerar o Pontal do Jorígi, ao menos, como reserva indígena (arts.
26 e 27 da Le i  nº  6 .001/73) ,  o  que aprox ima a inda mais  os Bororos
do empreendimento. Desse modo, nem mesmo da Portaria Interministerial se pode extrair
a interpretação de que os limites definidos em seu anexo I devem considerar apenas as
áreas já delimitadas.
 

Diante desses elementos, aliados ao próprio apelo dos Bororos das Terras
Indígenas Tadarimana e Tereza Cristina, o qual deve ser respeitado e concretizado
pelo Estado ante as normas constitucionais e o direito à autonomia e autodeterminação 
dos povos indígenas, assegurado, inclusive, na Declaração das Nações Unidas sobre os
Direitos dos Povos Indígenas (art. 3º), é de rigor reconhecer o direito dos Bororos de
participar de forma plena e efetiva do procedimento de licenciamento ambiental do
empreendimento ferroviário, por meio de consulta livre, prévia e informada, na
forma preconizada pela Convenção 169 da OIT.
 

Disso decorre, como consequência lógica, a necessidade de intervenção
obrigatória e ativa da FUNAI, na forma preconizada no art. 7º, I, 8º, 9º, 10 e Anexo II - B,
todos da Portaria Interministerial n. 60/2015, como como órgão indigenista oficial, 
responsável por "promover e proteger os direitos dos povos indígenas, em nome
da União";  "formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da
política indigenista do Estado brasileiro";  “ promover e apoiar levantamentos,
censos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre os povos indígenas”; “
promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, conforme a
realidade de cada povo indígena”: e, “despertar, por meio de instrumentos de
divulgação, o interesse coletivo para a causa indígena”, consoante o disposto no art.
2º do Estatuto da autarquia aprovado pelo Decreto n. 9.010/2017.
 

Consigno que o argumento da empresa Rumo no sentido de que “entre a
ferrovia e a comunidade das Terras Indígenas Tadarimana encontra-se o próprio
Município de Rondonópolis, com suas áreas de expansão urbana, o parque industrial
municipal e um clube de tiro” e de que “entre a ferrovia e a comunidade das Terras
Indígenas Teresa Cristina existem a área militar e aeroporto da cidade”, além de “
rodovias interseccionando toda a área entre a ferrovia e as Terras Indígenas”, não pode
ser invocado para que se admita todo e qualquer novo empreendimento,
independentemente do cumprimento das exigências legais. Ora, é evidente que a
preexistência de eventuais fatos potencialmente danosos, mas já consolidados, não pode
servir de aval para a admissão de novos danos. 
 

Outrossim, o impacto da instalação de uma ferrovia não pode ser equiparado
aos impactos de uma rodovia ou de agrupamentos urbanos, como se deles resultassem
exatamente as mesmas interferências às áreas do entornos, até mesmo por conta do
ruído e trepidação resultante do transporte ferroviário.
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Também não se pode suscitar a relevância do empreendimento, do ponto de
vista econômico e estratégico, para ignorar as normas ambientais e as normas
constitucionais que garantem a oitiva dos indígenas e a realização de estudos quanto aos
possíveis impactos do empreendimento sobre os seus interesses.
 

A uma, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet n. 3388, já
rechaçou a possibilidade de contraposição entre desenvolvimento econômico e a correta
tutela do patrimônio imaterial indígena quando tratou especificamente do “falso
antagonismo entre a questão indígena e o desenvolvimento”, salientando que “o
desenvolvimento que se fizer sem ou contra os índios, ali onde eles se encontrarem
instalados por modo tradicional, à data da Constituição de 1988, desrespeita o objetivo
fundamental do inciso II do art. 3º da Constituição Federal, assecuratório de um tipo de
‘desenvolvimento nacional’ tão ecologicamente equilibrado quanto humanizado e
culturalmente diversificado, de modo a incorporar a realidade indígena”. Aliás, dentre os
princípios gerais da atividade econômica previstos no art. 170 da Constituição também se
insere o dever de proteção do meio ambiente (inciso VI).
 

A duas, porque a discussão nos presentes autos não envolve – em absoluto 
– o impedimento à instalação do empreendimento; ao revés, o pedido é apenas para que
a instalação se dê segundo as normas constitucionais e fundamentais da República, mais
especificamente com a participação prévia e efetiva da comunidade indígena do seu
entorno.
 

E, a três, porque é justamente por meio da realização da consulta e do
Estudo do Componente Indígena – ECI que o empreendedor (gerador do risco) pode se
desincumbir do ônus da prova que advém do princípio da precaução. Vale dizer, são os
meios oportunos para o empreendedor comprovar a ausência de dano e se resguardar
quanto às consequências previstas no arts. 225, § 3º e 231, §6º, da Constituição, que
certamente não são por ele desejadas, à vista dos investimentos já feitos.
 

Portanto, a realização de consulta e estudos resguarda tanto os interesses
dos indígenas quanto os interesses do empreendedor.
 

Ainda sobre os apontamentos prévios dos réus, cabe salientar que o presente
provimento não importa em violação da discricionariedade administrativa na condução do
licenciamento ambiental, até porque este procedimento está submetido a regras e
princípios constitucionais que devem ser necessariamente obedecidos pela Administração
Pública. O controle ora exercido trata do descumprimento de tais regras, de natureza
cogente, como a Constituição Federal e as regras assumidas internacionalmente, o que
pode e deve ser feito pelo Poder Judiciário.
 

Pois bem, reconhecida a probabilidade do direito à consulta prévia de que
trata o art. 169 da OIT e à realização de estudos para identificar os impactos do
empreendimento sobre as terras indígenas, registro que o perigo na demora também
se revela presente, em razão do risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos
povos indígenas. Além disso, se o que se pleiteia é a realização de medidas que, na
forma da lei, devem ser prévias à implantação do empreendimento econômico, cujo
licenciamento já está em trâmite, não há lógica em oferecer a prestação jurisdicional
apenas no encerramento da marcha processual, sob pena de se inutilizar o resultado
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prático da ação.
 

Por outro lado, tenho que com razão os requeridos quanto à alegação de
que a anulação das licenças já concedidas e a paralisação total do licenciamento
ambiental seria desproporcional e mesmo desnecessária.
 

Com efeito, embora justif icada a necessidade da consulta e da
complementação dos estudos, a licença de instalação recentemente concedida pela
SEMA concerne apenas ao trecho inicial da ferrovia, com extensão de 8,67 km e viaduto,
consoante documento de id. 1241039763. Conforme mapa constante à p. 37 do id.
1241068772, a licença em tela não abrange o trecho específico da ferrovia que demanda
a realização de estudos Terras Indígenas Tadarimana e Tereza Cristina e que está em
discussão nesses autos.
 

A realização da consulta e dos estudos para identificar e analisar os
eventuais impactos do empreendimento sobre povos indígenas não é incompatível,
portanto, com o atual estágio do licenciamento ambiental, de forma que não se justifica a
sua anulação ou paralisação, sob pena, inclusive, de perigo inverso, considerando as
possíveis implicações (econômicas e sociais) que poderiam advir da interrupção abrupta
das obras, tais como a redução dos postos de trabalho e efeitos propagados na
economia, diminuição da arrecadação de tributos, dentre outras apontadas na última
manifestação da empresa Rumo (id. 1265565280).
 

Tal medida extrema em decisão liminar de natureza precária somente seria
justificável se houvesse demonstração, indene de dúvidas, de que as licenças já
concedidas seriam capazes de atingir ainda que indiretamente a população indígena, o
que, à vista do que se expôs acima, não se constata nesse momento processual.
 

Nesse sentido, diante dos elementos reunidos neste estágio inicial de
cognição sumária, e considerando o disposto no Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro), em especial seus arts. 20 a 22, bem assim os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que, em um juízo de ponderação
entre o bem jurídico tutelado e as consequências práticas da decisão no que concerne
exclusivamente ao trecho já licenciado que, frise-se, além de não passar dentro ou
mesmo próximo de terra indígena, não se encontra sequer em operação, deve ser
indeferido o pedido de nulidade das licenças já concedidas e de suspensão do
licenciamento, com a ressalva de que a emissão das próximas licenças ambientais
fica condicionada à realização da consulta livre, prévia e informada dos povos
indígenas da Terra Indígena Tadarimana e Tereza Cristina, assim como do atestado
de viabilidade do empreendimento quanto ao componente indígena pela FUNAI.
 

Ainda, tratando-se de situação em que já há licenciamento ambiental em
curso, para que não haja prejuízo aos interesses gerais, nos termos do art. 21, parágrafo
único, e art. 23, ambos do Decreto-Lei n. 4.657/42, deve ser fixado - de forma excepcional
- um prazo razoável para que a FUNAI dê cumprimento à presente decisão, embora
sabido que a atribuição de prazo para a realização de consulta livre, prévia e informada
não seja de todo desejável em razão das especificidades do procedimento.
 

Por fim, cumpre anotar que o pedido provisório perdeu em parte o seu objeto
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no tocante ao IPHAN, ante a notícia de que o instituto recentemente aprovou o Relatório
de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Imaterial (RAIPI), conforme se vê no documento
do id. 1241039768.
 

Ante todo o exposto, defiro em parte o pedido de urgência deduzido na
peça de ingresso para, conquanto mantidas as licenças e atos já praticados no bojo do
processo de licenciamento ambiental e a continuidade do próprio procedimento,
determinar:
 

a) ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, que não mais
emita qualquer licença antes da realização da consulta prévia, livre e informada dos
povos indígenas interessados e do atestado de viabilidade do empreendimento quanto ao
componente indígena pela FUNAI;
 

b) à FUNAI, como órgão indigenista oficial e segundo suas funções
institucionais, que intervenha no processo de licenciamento ambiental, especificamente
para promover e concretizar a consulta livre, prévia e informada prevista na Convenção n.
169 da OIT, observando o princípio da boa-fé, a especificidade do povo Bororo e seus
próprios mecanismos de deliberação, e emitir o Termo de Referência Específico para a
realização dos Estudo do Componente Indígena - ECI pelo empreendedor, observando-se
o disposto nos arts. 4º e 5º e Anexo II - B  da Portaria Interministerial, sem os quais não
deverá atestar a viabilidade do empreendimento quanto ao componente indígena: e,
 

c) à RUMO que adote as medidas que lhe cabem para, na forma do Termo de
Referência Específico a ser emitido pela FUNAI, proceder aos estudos do componente
indígena e à consulta livre, prévia e informada aos indígenas. 
 

Concedo à FUNAI o prazo de 90 (noventa dias) para adotar as medidas
cabíveis para promover a consulta livre, prévia e informada prevista na Convenção n. 169
da OIT, bem como para emitir o Termo de Referência Específico -TRE, sob pena de multa
diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 do CPC, sem
prejuízo do disposto no art. 77, § 2º, do CPC.
 

Advirto que o descumprimento da presente decisão pela RUMO ou pelo
Estado de Mato Grosso também ficará sujeito à imposição de multa, em valor a ser fixado
oportunamente de acordo com o quadro que se apresentar, sem prejuízo, também, do
disposto no art. 77, § 2º, do CPC
 

Retifique-se a autuação para fazer constar do polo passivo a empresa RUMO
S.A., qualificada à p. 2 do id. 1241068772.
 

Intimem-se.
 

Rondonópolis/MT, data e hora do sistema.
 
 
  

PEDRO MARADEI NETO
 

Juiz Federal 
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[1] O Supremo Tribunal Federal já utilizou os princípios da prevenção e da precaução na análise
de questões afetas aos povos indígenas na ADPF 709 MC-REF/DF, em que reconheceu que os
Povos Indígenas têm o direito de participar da formulação e execução das ações de saúde que
lhes são destinadas por se tratar de direito assegurado pela Constituição de 1988 e pela
Convenção 169 da OIT (MC-ADPF 709, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 05/08/2020)
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