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LUIZ CARLOS PINHEIRO, PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

D E C I S Ã O

 

Trata-se de ação civil  pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em 
face de  PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL  LTDA,  do INSTITUTO BRASILEIRO DE RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA e do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pleiteia, em sede de tutela de 
urgência, que seja determinada a imediata suspensão do processo de licenciamento da UHE SACRE 14.

Em sede de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o MPF já havia 
requerido a suspensão da realização de audiência pública que seria realizada no Município de Brasnorte,  
pleito que, inclusive, foi indeferido por este Juízo (fls. 45-49).

À fl. 418, foi postergada a análise do pedido liminar para momento posterior à 
manifestação dos réus.

O IBAMA contestou (fls. 437-451), ocasião em que pugnou pela sua exclusão da 
lide e, uma vez ultrapassada essa questão, a improcedência do pedido autoral.

O Estado de Mato Grosso (fls. 464-466) requereu a extinção do feito por ausência 
de interesse de agir, já que a audiência pública designada não ocorreu de fato.

Pan Partners Administração Patrimonial LTDA. também ofertou contestação (fls. 
506-528) 

Foram facultados à FUNAI e ao IPHAN os ingressos na presente lide (fls. 728-729). 

O Ministério Público Federal, diante da data da próxima audiência pública a ser  
realizada no Município de Brasnorte, solicitou a análise dos pedidos liminares.

É o relato do necessário. 

Decido. 
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O  MPF  requer,  de  forma  liminar,  a  suspensão  do  processo  de  licenciamento 
ambiental da Usina Hidrelétrica Sacre 14, até o julgamento desta demanda.

Sustenta, em síntese, que a atribuição para o licenciamento ambiental do referido 
empreendimento seria do IBAMA, conquanto o processo esteja tramitando na Secretaria de Estado do Meio  
Ambiente de Mato Grosso – SEMA. Além disso,  não estaria  sendo observado o dever de consulta aos  
indígenas imposto pela Convenção 169 da OIT.

Sobre os requerimentos antecipatórios, faço consignar que a tutela de urgência é 
regulada pelo art. 300 do CPC/2015, cujo teor reside assim redigido:

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.

Os pressupostos para sua concessão, portanto, cingem-se à existência de provas e 
elementos concretos que evidenciem o direito vindicado. Como tal, entendem-se tais aqueles que, por si só, 
diante de uma análise cognitiva sumária, convençam o julgador da robustez das afirmações a embasar seu  
pedido.

Exige-se, de igual modo, que haja fundado receio de dano na hipótese de sua não 
concessão  ou,  ainda,  que  ressoe  sério  risco  de  inutilidade  do  provimento  judicial,  na  hipótese  de  ser  
concedido tardiamente.

 Esclareço  ainda,  que de acordo com o  Enunciado 143 Fórum Permanente  de 
Processualistas Civis (FPPC): “A redação do art. 298 [atual art. 300], caput, superou a distinção entre os  
requisitos  da  concessão  para  a  tutela  cautelar  e  para  a  tutela  satisfativa  de  urgência,  erigindo  a  
probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma  
antecipada”.

No que toca ao pedido de tutela de urgência requestado pelo demandante, tenho 
que sua pretensão merece ser acolhida.  

A Constituição Federal assegura, de forma clara, a garantia aos povos indígenas da 
posse de seus territórios e o respeito às suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições.

Na questão atinente às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, o artigo 
231  da  Magna  Carta  nos  traz  a  definição  de  que  essas  seriam “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  
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usos, costumes e tradições”, bem como dispõe que elas “destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”. 

Para  além  da  base  constitucional,  a  pretensão  do  MPF  guarda  amparo 
principalmente na Convenção nº  169  da  Convenção Internacional  do  Trabalho,  ratificada  pelo  Decreto  
Legislativo  nº  143/02  e  promulgada  pelo  Decreto  nº  5.051/04,  que  garante  aos  povos  indígenas  a  
participação em ações que podem afetá-los diretamente. Vejamos:

Artigo 6º

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-los diretamente;

(...)

 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.Sobre a concessão do benefício do 
salário-maternidade, a Lei 8.213/91 dispõe, de acordo com o artigo 71:

Trata-se, em verdade, de um direito fundamental dos povos indígenas à consulta 
livre,  prévia e informada cujo escopo é proteger a integridade cultural,  social  e econômica, bem como  
garantir a participação democrática em decisões que venham a afetar a comunidade indígena de forma 
direta ou indireta.

De maneira deveras elucidativa,  A Desembargadora Federal  aposentada Selene 
Maria  de  Almeida,  em  sede  de  Agravo  de  Instrumento  nº  0025127-18.2013.01.0000,  teceu  diversas 
considerações sobre a matéria: 

A consulta se faz diretamente à comunidade envolvida com o projeto de construção. Não há 
se falar em consulta à FUNAI a qual poderá emitir parecer sobre o projeto, mas não substitui 
a vontade dos indígenas. Portanto, a consulta é intuito personae.

(...)  a  consulta  não  é  uma  simples  reunião,  mas  um  processo  que  juntamente  com  a  
participação das comunidades indígenas e tribais interessadas negociam com o Estado suas 
propostas e intenções. É por esse motivo que se afirma que a consulta prévia não é um único  
encontro, nem um fim em si mesmo, é apenas um instrumento de diálogo. Antes de tudo,  
um lugar  de  reflexão  e  avaliação  da  medida  legislativa  ou  administrativa  proposta  pelo  
governo há de ser discutida primeiro na própria comunidade, informada nos aspectos do 
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projeto e seus efeitos na vida da tribo.

É relevante salientar que a possibilidade de participação da comunidade está relacionada a 
informação prévia como o empreendimento a atingirá. 

Daí que se pode ainda afirmar que todo o processo de participação é essencialmente um 
direito de informação. A informação que se dá a comunidade atingida também não é um fim  
em si mesmo, pois é instrumento, como a própria consulta, para um processo de negociação. 

Todavia, ela é importantíssima vez que importará em ajudar na tomada de decisões pela 
população indígena ou tribal.

Corroborando  a  fundamentação  aportada  pelo  MPF  na  exordial,  a 
Desembargadora referida ainda explicita as exigências que devem ser observadas quando da efetivação da 
consulta:

 1) a oitiva da comunidade envolvida prévia, anterior à autorização do empreendimento;

2)  os  interlocutores  da  população  indígena  ou  tribal  que  será  afetada  precisam  ter 
legitimidade;

3) exige-se que se proceda a uma pré-consulta sobre o processo de consulta, tendo em vista 
a escolha dos interlocutores legitimados, o processo adequado, a duração da consulta, o 
local da oitiva, em cada caso, etc.;

4)  a  informação  quanto  ao  procedimento  também  deve  ser  prévia,  completa e 
independente, segundo o princípio da boa-fé;

5) o resultado da participação, opinião, sugestões quanto as  medidas, ações mitigadoras e 
reparadoras  dos  danos  causados com  o  empreendimento  será  refletida  na  decisão  do 
Estado.  No caso  brasileiro,  no  ato  do Congresso  Nacional  que autoriza  a  construção ou  
empreendimento.  Todos  os  elementos  acima  referidos  condicionam  a  validade  desse 
mecanismo  de  participação  que  se  apresenta  como  “um  direito  internacional  e 
constitucional coletivo a um processo de caráter público especial e obrigatório que deve ser 
realizado  previamente,  sempre  que  se  vai  adotar,  decidir  ou  executar  alguma  medida 
legislativa ou administrativa possível de afetar as formas de vida dos povos indígenas em 
seus aspectos territorial, ambiental, social, econômico e outros aspectos que incidam sobre 
sua integridade étnica. 

Ora, no caso em tela, consoante documentação trazida pela própria demandada 
Pan Partners Administração Patrimonial LTDA. -  malgrado o protocolo de requerimento de Licença Prévia  
tenha ocorrido em 2016 e o processo de licenciamento ambiental não aparente estar num estágio avançado  
- é relevante asseverar que, quanto às comunidades possivelmente afetadas,  não houve a obediência ao 
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direito de consulta livre, prévia e informada.

Não se pode olvidar que a empresa ré venha diligenciando perante a FUNAI há 
anos, mas, como já mencionado alhures, o amplo processo democrático a que visa a Convenção nº 169 da  
OIT não se garante apenas com manifestações da autarquia indigenista, ainda que esta possua a missão  
institucional de proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.  No mais, cabe frisar que  
eventuais atrasos ou descumprimento de funções institucionais por parte da FUNAI podem ser combatidas,  
se for o caso, via ação judicial própria manejada pela pessoa jurídica empreendedora.

Nesse linde, tenho que a continuidade do processo de licenciamento ambiental 
sem a realização do protocolo de consulta prévia,  livre e informada a todas as comunidades indígenas 
envolvidas  direta  ou  indiretamente  pode  ocasionar  dano irreversível,  na  medida  em  que,  com  isso,  é  
evidente o risco de o empreendimento adquirir efeitos concretos –  e, então, potencialmente danosos - 
antes mesmo da necessária consulta aos povos indígenas interessados.  

Em face dessas considerações,  DEFIRO o pedido de antecipação do provimento 
final postulado na inicial, para determinar a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental da  
UHE SACRE 14, até que seja demonstrada a efetiva realização do procedimento de consulta livre, prévia e 
informada às populações indígenas situadas na sua área de influência direta e indireta, sendo certo que em 
tal  protocolo  deverão  ser  abordados,  desde  já,  eventuais  medidas  mitigadoras  de  possíveis  impactos  
ambientais e indígenas decorrentes do empreendimento.

Intimem-se as partes sobre o conteúdo desta decisão.

Oficie-se  a  FUNAI  para  que  dê  ciência  pessoal  às  lideranças  indígenas  que 
representam cada etnia envolvida direta e indiretamente, comprovando nos autos no prazo de 15 (quinze) 
dias.  No ofício deverá constar  que, havendo entidade associativa representativa de cada ou dos povos  
indígenas envolvidos, fica facultada a sua participação direta no presente processo.

Cumpram-se as determinações presentes no despacho às fls. 728-729.

Após, venham os autos conclusos para a fase prevista no art. 357, do Código de 
Processo Civil.

Juína/MT, 9 de novembro de 2018. 

 
[ASSINADO DIGITALMENTE]

FREDERICO PEREIRA MARTINS
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Juiz Federal
Titular da Subseção Judiciária de Juína/MT
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