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 SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em
face de Alcoa World Alumina Brasil Ltda e Matapu Sociedade de Mineração Ltda,
versando sobre suposta ação das rés no Projeto de Assentamento Agroextrativista Lago
Grande, com impactos socioambientais, sem licença válida para tanto e sem consulta
prévia, livre e informada às comunidades tradicionais que habitam a região.

Em síntese, relata que em 12 e 13 de julho de 2018 o MPF efetuou visita ao
PAE Lago Grande, sendo que no dia 14 de julho foi realizada uma audiência pública na
sede da Federação Agroextrativista da Gleba Lago Grande da Franca (Feagle), situada
na Comunidade  do Muruí. Na ocasião, comunitários expuseram que a ALCOA estaria
ingressando no território, contatando comunitários, para divulgar suas atividades e ofertar
recursos para reforma de escolas. Relata a oferta de R$50.000,00, através do Instituto
ALCOA, para ajudar na efetivação de políticas públicas. Tais contatos estariam gerando
desagregação na comunidade, pois os contatos são feitos com pessoas distintas das
lideranças comunitárias, causando descrédito às instâncias representativas respectivas.
Também haveria confusão quanto às reais intenções da empresa, já que esta pretende
exercer atividade minerária no local. Considera necessária a coesão entre a comunidade
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e sua representação, considerando que não há lotes no assentamento e a convivência
harmoniosa é essencial para o modo de vida coletivo.

Relata ainda que expediu recomendação em 23/07/2018, a fim de que
ALCOA e sua subsidiária Matapu não mais ingressassem no território, para realização de
pesquisa ou lavra minerária ou oferta de projetos e distribuição de propaganda, sem
realização de consulta prévia, livre e informada às comunidades, autorização de pesquisa
ou lavra da Agência Nacional de Mineração e licenciamento ambiental, com estudo de
impacto ambiental.

Alega que, perante a ANM, há onze processos nas quais as mineradoras
requerem lavra e pesquisa na área do PAE Lago Grande, sendo que alguns foram
outorgados, mas se encontram vencidos (oito), e três estão em análise. Menciona a ação
3227-15.2010.4.01.3902, na qual este juízo deferiu inicialmente liminar para imissão na
área relativa a alvarás de pesquisa que havia obtido, mas a sentença declarou o processo
extinto sem resolução do mérito, por ausência de documentação essencial (ato
administrativo que delimitasse a área objeto de servidão minerária e documentação
relativa ao procedimento do art. 27 do Código de Minas).

Afirma que, em resposta à notificação, a Alcoa alegou que não é necessário
licenciamento ambiental para o exercício da atividade de pesquisa e que haveria
consultado as populações tradicionais, argumentos com os quais o MPF não concorda.

Defende não ser possível o ingresso da Alcoa no PAE Lago Grande, pois não
haveria autorização para ingresso no território, não haveria qualquer ato administrativo
que possibilitasse o exercício de atividade de pesquisa ou lavra, não foi realizada a
consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção 169 da OIT.

Requereu, em tutela provisória (liminarmente), que se determine “(a) que as
empresas ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA e MATAPU SOCIEDADE DE
MINERAÇÃO LTDA, bem como qualquer outra subsidiária da ALCOA, não ingressem na
área do Projeto de Assentamento Agroextrativista do Lago Grande sem que antes tenha
sido: a1) realizada a consulta prévia, livre e informada às comunidades; a2) concedida
licença prévia pelo órgão ambiental competente; e a3) concedida licença ou autorização
minerária; sob pena de multa diária de R$ 100.000,00”. Requereu, como pedido final, a
confirmação da liminar.

Foi apresentada petição em nome das requeridas, no item 17810464, mas o
documento está desacompanhado de procuração. Requereu prazo para juntada do
instrumento do mandato. Alegou a incompetência da Justiça Federal e ilegitimidade do
MPF, sustentando inexistir qualquer interesse federal para a demanda. Afirma que há
disposição para diálogo; que os projetos sociais estão suspensos por força da
recomendação do MPF; a intervenção nos imóveis seria temporária e de baixo impacto,
pois destinada apenas à pesquisa de viabilidade de lavra minerária; não há exigência de
licenciamento ambiental para esta fase do empreendimento; eventual oitiva às
comunidades não seria vinculante ou obstativa da atividade.

Liminar deferida no Id. 17993981, oportunidade em que designou audiência
de conciliação.
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No Id. 20809990, a ANM informou não ter interesse em integrar a lide.

Agravo de instrumento das requeridas no Id. 23111953.

No Id. 279284465, a FEAGLE - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE
MORADORES E COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA DA
GLEBA LAGO GRANDE requereu seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial.

Audiência no Id. 32990495, com conciliação infrutífera. Na oportunidade, o
Juízo proferiu decisão, determinando a emenda da petição inicial, para que os autores
apontassem, como litisconsorte passivo necessário, a entidade pública responsável pela
realização da consulta.

O INCRA, no Id. 35210569, manifestou não ter interesse na demanda.

No Id. 3560796, o MPF opôs embargos de declaração, quanto à ordem de
indicação de litisconsorte passivo necessário. Em vista do efeito infringente, os requeridos
se manifestaram no Id. 39665476. No Id. 64174593, os embargos foram acolhidos,
tornando-se sem efeito a ordem de emenda. Determinada a intimação dos requeridos
para apresentação de resposta.

Contestação no Id. 75800123. Alegaram a falta de interesse de agir, pois as
requeridas não teriam interesse em descumprir obrigações ambientais e minerárias,
sendo desnecessário o manejo de ação para se cumprir obrigação prevista em lei; teceu
considerações a respeito da pesquisa minerária e dos procedimentos respectivos; expôs
acerca da atividade de mineração e da possibilidade de instituição de servidão minerária;
não haveria previsão legal para realização da consulta nos termos da convenção 169 da
OIT, no procedimento de licenciamento para pesquisa mineral; seria necessária a
colaboração do ente licenciador para realização do procedimento.

Requereu as seguintes provas: juntada de documentos; oitiva de
testemunhas; depoimento pessoal de representantes da FEAGLE; inspeção judicial.

Sobre a contestação, manifestação no Id. 80639097, pelo MPF. Relatados.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. A inicial vem acompanhada
de documentação indicativa do interesse das requeridas em exercer atividade de
natureza minerária em área ocupada por comunidade tradicional. No mais, na
contestação, as requeridas se voltam expressamente contra a pretensão de realização de
consulta a tal comunidade, ficando plenamente caracterizada a pretensão resistida e o
interesse de agir.

No mais, embora a requerida pleiteie diversas providências probatórias, estas
são desnecessária para o deslinde do feito. A resolução da demanda imprescinde apenas
de análise documental, bem como interpretação da legislação minerária e relativa às
consultas aos povos tradicionais. Passo ao julgamento conforme o estado do processo.
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O mérito já foi devidamente apreciado pelo Juízo no momento da concessão
da liminar. Ratifico os fundamentos respectivos:

Inicialmente, firmo a competência da Justiça Federal para o processamento e
julgamento da demanda. Conforme exposto na inicial, versa ação sobre intervenções
realizadas em área de domínio da União, o PAE Lago Grande, que é administrado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o que evidencia o interesse federal
e a legitimidade do MPF, na forma do art. 109, I, do CPC.

Está demonstrada, em parte, a verossimilhança das alegações.

O MPF alega que a intervenção das rés na área do assentamento deve ser condicionada a
três procedimentos: licenciamento ambiental; licenças minerárias; consulta prévia livre e
informada às populações tradicionais. Há verossimilhança quanto a estes dois últimos
procedimentos.

Segundo manifestação da demandada, em sede do procedimento investigatório do MPF e
na petição protocolada nestes autos, sua intenção, neste momento, é a realização de mera
pesquisa minerária, que é procedimento prévio à lavra.

A inicial do MPF faz menção a 11 processos minerários de interesse das rés, na área do
PAE Lago Grande. Oito destes se referem a autorizações de pesquisa, que não estão mais
vigentes; três referem-se a requerimento de lavra de bauxita.

O MPF descreve sucintamente os objetos dos processos administrativos, não sendo
possível inferir se no bojo destes já houve realização do procedimento preliminar de
pesquisa minerária ou se versam sobre a lavra propriamente dita.

A proteção ao meio ambiente conta com previsão constitucional. Segundo o art. 225 da
Constituição, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.

Ainda segundo este dispositivo, no seu parágrafo quarto,  “as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”.

Desta feita, segundo previsão expressa constitucional, aqueles que praticarem condutas
lesivas ao meio ambiente, ficam obrigados a reparar o dano causado.

No plano infraconstitucional, dentre outros diplomas, a questão foi tratada pela Lei n.
6.938/1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA.

Segundo seu art. 4º, ao poluidor e predador são impostas as obrigações de recuperar e/ou
indenizar os danos causados. A norma, nos art. 3º, II, III e IV define como: poluidor  a
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental; degradação da qualidade ambiental, a
alteração adversa das características do meio ambiente;  poluição, a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades
sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos.
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Da interpretação destes dispositivos, resta evidente que todo aquele causar interferência no
meio ambiente, em atividades que impliquem em degradação da qualidade ambiental ou
poluição, fica sujeito a reparar e indenizar os danos causados. E, segundo o art. 14, §1º do
PNMA, a obrigação de reparar e indenizar os danos causados ao meio ambiente independe
de culpa.  Em vista da redação da lei, a jurisprudência firmou o entendimento segundo qual
esta constitui-se em modalidade de responsabilização objetiva e que as pretensões
reparatórias e indenizatórias são cumulativas (REsp 1198727 / MG).         

Sendo objetiva, a responsabilização independe de demonstração de dolo ou culpa,
bastando a prova da conduta, do resultado lesivo ao meio ambiente e do nexo de
causalidade. Rodolfo de Camargo Mancuso, em Ação Civil Pública – Em defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores – Lei 7.347/1985 e legislação
complementar, 13ª ed., São Paulo: RT, 2014, p. 385/386, enfatiza:

Quanto à tutela ambiental, a responsabilidade objetiva é determinada expressamente na Lei
6.938/81, art. 14, § 1º, c/c o art. 4º, VII. O primeiro desses dispositivos sujeita os
transgressores do meio ambiente a penalidades diversas, tais a multa; a perda ou restrição
de incentivos fiscais; a perda ou suspensão de financiamento; a suspensão da atividade.
Tudo sem prejuízo, lê-se no § 1º do art. 14, de ficar “o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Já o art. 4º diz que “a Política
Nacional do Meio Ambiente visará: (...) VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. Esse regime de
responsabilidade objetiva está acolhido na CF (art. 225, § 1º, inciso II, IV e V e § 3º; art. 21,
XXIII, d) e vem contemplado em vários textos legais: Lei 6.453/1977, sobre danos nucleares
– art. 4º; Lei 10.406/2002 – Código Civil –, art. 927, § único; Lei 11.105/2005 – “Lei da
Biossegurança”, art. 20.

Porém, é certo que todas as atividades humanas trazem impactos no meio ambiente,
principalmente aquelas tenham significativo retorno econômico. Desta feita, a
compatibilização das atividades econômicas com a preservação do meio ambiente redunda
no princípio do desenvolvimento sustentável, cujo corolário é realização de um
procedimento administrativo na qual são avaliados os impactos ao meio ambiente em cotejo
com os proveitos advindos da atividade econômica.

Com efeito, desde que submetidas ao competente processo de licenciamento ambiental, as
atividades que geram interferências no meio ambiente são consideradas lícitas, na forma do
art. 225, IV, da Constituição, (o qual estabelece, como exigência, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental), e do art. 10 da Lei n. 6.938/1981 (“a construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”).

Nestes termos, ainda que ocorrida intervenção no meio ambiente, com ocorrência de
impactos negativos, esta será lícita caso existente a prévia concordância estatal,
consubstanciada em licenciamento e caso os resultados esperados estejam de acordo com
previsto neste procedimento.

No caso dos autos, não está evidenciado, ao menos no momento, a necessidade de
licenciamento ambiental, pois a Resolução CONAMA n. 237/1997 prevê que o procedimento
é exigível para o caso de “pesquisa mineral com guia de utilização”. Esta, por sua vez, é
referente ao disposto no art. 22, §2º, do Código de Mineração, consistente na extração
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excepcional de substâncias minerais, antes da concessão da lavra.

Assim, no caso de pesquisa sem guia de utilização, não é exigível o licenciamento
ambiental, razão pela qual a liminar, quanto a este aspecto, deve ser indeferida.

Quanto aos demais argumentos, porém, assiste razão ao MPF.

Conforme exposto na inicial e nas manifestações das requeridas (extrajudicial e judicial,
nestes autos), não é possível identificar que as rés são titulares de atos autorizativos para o
exercício das atividades de pesquisa e lavra minerárias na região do PAE Lago Grande.

Como cediço, no âmbito minerário, inicialmente a União, através da Agência Nacional de
Mineração, permite a realização de pesquisa, conforme previsto nos arts. 14 e seguintes do
Código de Minas, para fins de definição da jazida, sua avaliação e a determinação da
exequibilidade do seu aproveitamento econômico. Posteriormente, após realização da
pesquisa e aprovação do relatório respectivo, procede-se à outorga da lavra, conforme art.
36 e seguintes.

Assim, inexistindo qualquer ato permissivo, ilícita qualquer intervenção das rés na área
correspondente; mesmo a pretexto de implementar projetos sociais, conforme apurado pelo
MPF em sua visita in loco e exposto no relatório que instrui a inicial, na verdade a pretensão
das rés o exercício da atividade minerária na área, sendo que estas vem atuando no sentido
de obter aquiescência das comunidades com as atividades que pretende desenvolver (Num.
13166502 - Pág. 2; Num. 13166503 - Pág. 1 a 9).

Porém, esta aquiescência deve ser obtida pelo meio apropriado, que é a consulta prévia,
livre e informada, conforme passo a expor.

O PAE Lago Grande é uma modalidade de assentamento na qual a posse da área é
concedida coletivamente, sem titulação individual de lotes, em favor das comunidades
tradicionais que habitam no local.

A pretensão do autor, relativa à realização de consulta prévia, livre e informada às
populações tradicionais, guarda amparo na Convenção OIT n. 169, promulgada no Brasil
pelo Decreto n. 5.051/2004, que possui caráter normativo supralegal (art. 5º, §2º,
Constituição), dispondo da seguinte forma:

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;

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 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
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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.

 

Cabe ressaltar que as disposições da referida Convenção da OIT se aplicam às populações
tradicionais amazônicas, mesmo que não indígenas. Esclarece a convenção, no seu artigo
1º, 1. “a”, que sua aplicação destina-se “aos povos tribais em países independentes, cujas
condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou
tradições ou por legislação especial”.

A Constituição Federal assegura expressamente a proteção ao patrimônio imaterial
consistente na cultura e modo de vida dos grupos formadores da sociedade brasileira,
vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.

(...)

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento
e preservação.

 

Assim, as populações tradicionais amazônicas se inserem no conceito de comunidades
tribais que a Convenção da OIT busca resguardar. Há plena coincidência entre os ditames
do texto convencional (quanto à delimitação de sua aplicação aos povos com condições
sociais, culturais e econômicas diferenciadas) com o disposto nos arts. 215, §1º e 216,
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caput, da Constituição, que tratam das culturas populares e dos modos de criar, fazer e
viver.

A eminente Juíza Federal JAIZA MARIA PINTO FRAXE, analisando as disposições da
Convenção Sobre Diversidade Biológica e a Medida Provisória n. 2.186-16 , que trata do
acesso e exploração de recursos genéticos (e que também fazem referência à populações
tradicionais), define quais grupos se enquadram no referido conceito:

(...) comunidades tradicionais não são definidas por algum tipo de rol fechado,
tratando-se de qualquer grupo humano com traços culturais peculiares, sistemas
de manejo que respeitam os ciclos da natureza, mediante utilização de
conhecimentos herdados de gerações passadas, que assim se declarem, não
cabendo ao Direito negar-lhe identidade, a pretexto de preenchimento de
cadastros e formulários definidos por quem não pertence a esses grupos. No
ponto, segundo Diegues e Arruda (2001, p.25-26), hoje existem inúmeras
comunidades tradicionais: os açorianos, os babaçueiros, os caboclos ribeirinhos
amazônicos, os caiçaras, os caipiras sitiantes, os campeiros, os jangadeiros,
pantaneiros, os pescadores artesanais, os praieiros, os quilombolas, os
sertanejos/vaqueiros e varjeiros (ribeirinhos não-amazônicos). A qualquer
momento, novas surgirão, pois não há proibição para tanto. (Decisão n. 72-
A/2014, Processo 0006962-86.2014.4.01.3200, proferida em 23/05/2014)

A respeito da matéria, também trago à colação as considerações tecidas  Desembargadora
Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA:

O povo tradicional não é apenas o índio. Em termos antropológicos cresce a
consciência de que há várias culturas com identidade própria, com as quais se
estabelece uma unidade nacional em razão da religião cristã e da língua comum.

No território da jurisdição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
encontramos grupos tradicionais que foram alcançados pelo processo de
modernização desigual em áreas isoladas, como os jangadeiros do sul da Bahia,
os caboclos, ribeirinhos amazônicos, sertanejos/vaqueiros do Piauí e do oeste
da Bahia, os varzeiros, ribeirinhos que vivem as margens do rio São Francisco,
os pantaneiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os quilombolas, os
babacueiros no Maranhão, Piauí e norte de Goiás. Os praieiros habitam a faixa
litorânea da região amazônica entre o Piauí e o Amapá. Vivem em grandes
extensões de mangue e ilhas.

(...)

As populações tradicionais não-indígenas da Amazônia vivem de atividades
extrativistas. Os ribeirinhos habitam nas várzeas e beiras de rios, sobrevivendo
essencialmente da pesca. Alguns seringueiros, e castanheiros habitam também
à beira de rios, igapós e igarapés, contudo outros vivem em terra, sendo menos
dependente da pesca.

“Os caboclos/ribeirinhos vivem, principalmente, à beira de igarapés, igapós,
lagos e várzeas. Quando as chuvas enchem os rios e riachos, estes inundam
lagos e pântanos, marcando o período das cheias, que por sua vez regula a vida
dos caboclos. Esse ciclo sazonal rege as atividades de extrativismo vegetal,
agricultura e pesca dos habitantes da região (Mybury-Lewis 1997). Quando
começa a cheia torna-se impossível fazer roça e mesmo a pesca e a caça
tornam-se mais difíceis. Esses caboclos são extrativistas e agricultores que
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produzem em regime familiar, vendendo o excedente e, freqüentemente, em
períodos de maior demanda de força de trabalho lançam mão da troca de dias
entre vizinhos. Como os sítios ocupam as beiras dos rios, os ribeirinhos podem
tirar proveito das várzeas, colhendo produtos alimentícios, principalmente a
mandioca, mas também frutas e ervas medicinais. Nas florestas, extraem o látex
para a venda e também a castanha do Pará, além de criar pequenos animais
domésticos e alguns deles têm também algumas cabeças de gado. Moram em
casas de madeira, construídas em palafita, mais adaptadas ao sistema das
cheias.”

Os ribeirinhos são, portanto, a população rural fluvial. É uma população com
traços indígenas. Habitam em pequenas comunidades relativamente isoladas. A
estrutura social de suas famílias se sobrepõe ao sistema formal de
representação política. O principal meio de transporte são pequenas canoas de
madeira.

“Os ribeirinhos não são proprietários das terras que moram. São raros os títulos
de propriedade privada e, geralmente, tratam-se de terras devolutas. Alguns
desses ribeirinhos são posseiros, que cultivam nas terras de outros ou na zona
da várzea, têm apropriação do produto do trabalho, mas não a propriedade da
terra. Por outro lado, as terras da várzea, que inundam periodicamente, não
podem ser registradas em cartório de acordo com os princípios da legislação
brasileira.”

(Gabriela O. Alvarez e Nicolas Reynard, in Amazônia Cidadã).

Essa população mestiça não é mais índio, mas também não se integra a
sociedade nacional.

O conceito de população tradicional foi desenvolvido pela antropologia e não é
imune de controvérsias. Relevante na caracterização desses agrupamentos
humanos é que reproduzem historicamente sua forma de sobrevivência, de certa
forma isolada, mantendo ao longo do tempo, as mesmas atividades de
subsistência em espaço geográfico dependendo de ciclos da natureza e
recursos naturais renováveis.

Alguns desses grupos têm mais ou menos visibilidade social, ou identidade
pública. Os povos indígenas sempre foram objeto de peculiar atenção em virtude
da significativa diferença que os separa da sociedade nacional, isto é, são
anteriores à formação do Estado nacional e têm língua e religião distintas do
colonizador e, depois, dos neo-brasileiros.

Os povos tradicionais dedicados à extração de recursos pesqueiros, como os
ribeirinhos da Amazônia, não têm visibilidade econômica ou simbólica e não
dispõem de uma legislação que reconheça as peculiaridades do espaço natural
que ocupam e no qual sobrevivem. Eles não ocupam um lugar privilegiado no
discurso sócio-ambientalista, como ocorre com os indígenas. São os esquecidos.

(...)

Os ribeirinhos têm o direito à identidade cultural, devendo ser oferecidos meios
para a manutenção de seu modo de vida e produção, repassados de geração
em geração, de acordo com os ciclos da natureza. Não há uma palavra nestes
autos sobre como se vai proporcionar às quatrocentas famílias de ribeirinhos

Num. 85954715 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: ERICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO - 12/11/2019 18:55:01

http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19111218550181000000085124142

Número do documento: 19111218550181000000085124142



condições de sobrevivência, pois necessitam de recursos florestais à pratica da
pesca extrativista de forma sustentável. Nada se disse sobre em que locais e em
que condições esse grupo será realocado. Tem-se que pensar em
reassentamento em lugares que lhes propiciem condições análogas de
sobrevivência, inclusive em relação ao modo de produção e aos conhecimentos
tradicionais. (Voto da Relatora, AG 0017006-45.2006.4.01.0000 / PA, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, QUINTA
TURMA, DJ p.147 de 05/02/2007)

 

Evidentemente, com base em tal entendimento, as disposições da Convenção OIT n. 169 se
aplicam às comunidades do PAE Lago Grande.

No caso dos autos, temos que está evidenciado o não cumprimento do disposto na
mencionada convenção, no caso posto à apreciação – realização de atividades de pesquisa
e lavra minerárias.

O procedimento da consulta livre, prévia e informada deve ser adotado antes de qualquer
conduta administrativa e também não se confunde com a audiência pública relativa ao
procedimento de licenciamento ambiental, exigível nos casos em que previsto significativo
impacto ambiental (prevista no art. 3º da Resolução CONAMA n. 237/1997).

São institutos distintos, com escopos distintos. A consulta às comunidades tradicionais tem
como finalidade assegurar a participação plena e efetiva destes grupos minoritários na
tomada de decisões que possam afetar sua cultura e seu modo de viver. Devem ser
realizadas antes de qualquer decisão administrativa, a fim de efetivamente possibilitar que
os grupos tradicionais e minoritários exerçam influência na deliberação a ser tomada pelos
órgãos oficiais. Diferente da audiência pública do procedimento de licenciamento ambiental,
cuja finalidade é informar à sociedade em geral e fomentar a sua participação quanto aos
impactos ambientais (art. 225 da Constituição).

Nesse sentido:

(...) 11. A audiência pública prevista no artigo 3º da Resolução CONAMA não se
confunde com a consulta feita pelo Congresso Nacional nos termos da
Constituição. 12. A FUNAI, os índios, ribeirinhos, comunidades urbanas,
ambientalistas, religiosos etc, todos podem ser ouvidos em audiência pública
inserida no procedimento de licenciamento ambiental. Tal audiência realizada
pelo IBAMA para colher subsídios tem natureza técnica. A consulta realizada
pelo Congresso às comunidades indígenas afetadas por obras em suas terras
tem por objetivo subsidiar a decisão política. (...)(AG 0017006-45.2006.4.01.0000
/ PA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA,
QUINTA TURMA, DJ p.147 de 05/02/2007)

 

Equivoca-se a ré quando afirma que a atividade de pesquisa minerária possui

reduzido impacto, razão pela qual a consulta não é cabível neste momento.

   Ainda que de impacto reduzido, a pesquisa interfere no cotidiano das comunidades

tradicionais, em vista do trânsito de pessoas estranhas a sua organização social no

território onde habitam e da utilização de maquinário, ainda que não invasivo, o qual

pode interferir na sua rotina habitual.
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O texto da convenção, como exposto, é claro e direto ao estabelecer que a consulta

deve ser realizada “cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou

administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente”.

Assim, tanto na fase de pesquisa como de lavra, a consulta às populações

tradicionais é procedimento prévio a ser adotado.

Ainda, a respeito da matéria, quando à necessidade do procedimento de consulta prévia,
livre e informada, precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no sentido que a
sua ausência leva à nulidade do procedimento administrativo:

PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
IMPLANTAÇÃO DO PÓLO NAVAL DE MANAUS/AM. COMUNIDADES
RIBEIRINHAS. CONSULTA PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL. BRASIL. PAÍS SIGNATÁRIO.
OBSERVÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA.
NECESSIDADE.  1. Não foram infirmados no presente recurso os fundamentos
da decisão agravada, que deram azo à determinação de que tanto a União
quanto o INCRA não realizassem nenhuma transferência de seus imóveis, a
qualquer título, para o Estado do Amazonas, além da proibição de retirar ou
remover as comunidades ribeirinhas de suas terras durante o curso da ação civil
pública em trâmite no Juízo de origem.  2. Para a implantação do Pólo Naval no
Estado do Amazonas, faz-se necessária a observância às normas supralegais -
Convenção 169 da OIT, Convenção da Diversidade Biológica e Declaração
Universal Sobre a Diversidade Cultural, da qual o País é signatário -;
constitucionais - artigos 215 e seu § 1º, 216, 231 e 232 -; e infraconstitucionais
referentes à proteção dos direitos inerentes às populações tradicionais.  3. A
ausência de consulta prévia e livre e consentimento claro das comunidades
tradicionais envolvidas no processo expropriatório torna a implantação ilegal e
ilegítima.  4. Nas informações prestadas pelo Juízo de origem constata-se que a
ação civil pública encontra-se conclusa para decisão em razão do Estado do
Amazonas ter pugnado, na fase de especificação de provas, pela produção de
prova pericial complexa, para fins de realização de exame, vistoria por parte de
engenheiros ambientais e antropólogos, com o fito de serem fixados quais
seriam os impactos a serem sofridos pelas comunidades ribeirinhas
supostamente afetadas pela implantação do Pólo Naval e ainda, se haveria
comunidade diretamente afetada pelo empreendimento.  5. Diante do quadro
fático apresentado, afigura-se necessária a manutenção da decisão
agravada.  6. Agravo de instrumento da União não provido.

(AG 0031507-23.2014.4.01.0000 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY
BELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.3172 de 12/06/2015)

 

Destaco ainda, que consoante entendimento da instância superior ao interpretar o disposto
na Convenção OIT n. 169, devem ser adotadas as seguintes medidas no curso do
procedimento de consulta livre, prévia e informada:

As exigências fundamentais que a consulta instalada pelo Estado deve observar:
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
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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.

(Voto proferida pela Desembargadora Federal SELENE ALMEIDA na EDAC
0000709-88.2006.4.01.3903 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA
PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.316 de 27/08/2012)

 

Lícita será a intervenção em área que possa influenciar diretamente comunidades
tradicionais apenas se observados os procedimentos acima.

No mais, destaco que a Convenção 169 da OIT prevê ainda que “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”.

Pelo teor de sua manifestação retro, a ré indica considerar a consulta prévia, livre e
informada como uma mera fase procedimental e meramente formal, ao argumentar que
seria “coleta de opiniões” e “não se destina a ter caráter vinculante ou obstativo do
empreendimento ou atividade”. Com efeito, o texto da convenção é claro ao prever que

a finalidade da consulta é a obtenção de acordo e consentimento quanto às medidas

propostas.

Presente a verossimilhança das alegações.

Há também o risco da demora, considerando que a autora noticia, na inicial, conforme
apurado em diligência realizada no local, que as rés vem atuando na região do PAE Lago
Grande, divulgando suas atividades e apresentando propostas à comunidade, sem que
obtidas as autorizações para pesquisa ou lavra e ainda sem realizar a consulta prévia nos
moldes da Convenção 169 da OIT, gerando conflitos e desagregações na região.

Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR (art. 12 da Lei n. 7.347/1985), para
determinar que as rés Alcoa World Alumina Brasil Ltda e Matapu Sociedade de Mineração
Ltda não ingressem na área do Projeto de Assentamento Agroextrativista do Lago Grande
sem que antes tenha sido realizada a consulta prévia, livre e informada às comunidades,
nos moldes da Convenção 169 da OIT, e concedida licença ou autorização minerária pelo
órgão competente. Fixo multa diária de R$50.000,00, para o caso de descumprimento desta
determinação.

Ressalto que a utilização desta modalidade de fundamentação, per
relationem, é admitida pelo STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
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março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
(Enunciado Administrativo n. 3).
2. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação dos arts. 489 e
1.022, do CPC/2015, de forma genérica, sem explicitar qual a ausência de
pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia a ser julgada,
como ocorreu na espécie. 3. Esta Corte admite a adoção da fundamentação

per relationem, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão

ou manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir.

Precedentes do STJ e do STF.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1814110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)
 

III - DISPOSITIVO

Acolho em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do art.
487, I, CPC, para CONDENAR as rés a não ingressarem na área do Projeto de
Assentamento Agroextrativista do Lago Grande sem que antes tenha sido realizada a
consulta prévia, livre e informada às comunidades, nos moldes da Convenção 169 da
OIT, e concedida licença ou autorização minerária pelo órgão competente.

Ratifico a liminar proferida nestes autos.

Custas pelas requeridas. Honorários, em favor da FEAGLE, no equivalente a
10% sobre o valor da causa.

Cientificar o Exmo. Relator do agravo interposto nos autos.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, intimações para fins de cumprimento. Nada
requerido, autos ao arquivo.

 SANTARÉM, 12 de novembro de 2019.

Érico Rodrigo Freitas Pinheiro

Juiz Federal
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