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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Altamira

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA DA

Inquérito Civil n. 1.23.003.000104/2010
Inquérito Civil n. 1.23.003.000223/2013-10
Inquérito Civil n. 1.23.003.000214/2019-14

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da
República signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem
perante Vossa Excelência, com fundamento legal nos artigos 127, caput, 129,
incisos II e III, e 225 da Constituição da República, bem como nos artigos 1º,
inciso I, e 5º da Lei nº 7.347/85, promover a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de
DEPARTAMENTO

NACIONAL

DE

INFRAESTRUTURA

DE

TRANSPORTES – DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério da
Infraestrutura, que poderá ser citado na pessoa de seu diretor-geral,
sr. Antônio Leite dos Santos Filho, no Setor de Autarquias Norte,
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Quadra 03, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes, Brasília/DF, CEP
70040-902; e
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, autarquia federal,
pessoa jurídica de direito público interno, a ser citada e intimada no
Escritório de Procuradoria-Geral Federal com endereço na Rua
Floriano Peixoto, nº 383, 3º andar, Centro, Santarém/ PA, CEP
68.005-060.
UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
n. 26.994.558/0001-23, representada para este fim pela AdvocaciaGeral da União, situada na Avenida Assis de Vasconcelos, nº 625,

INSTITUTO

BRASILEIRO

DO

MEIO

AMBIENTE

E

DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, pessoa jurídica de
direito público, CNPJ/MF 03.659.166/0001-02, com sede no SCEN,
Trecho 2, Ed. Sede, Caixa Postal n 09870, Brasília-DF, CEP 70818-900

Pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

1. DO OBJETO E DOS OBJETIVOS DA PRESENTE DEMANDA

A presente Ação Civil Pública tem por objeto os impactos da
pavimentação da BR 163, em suas diversas fases, sobre as Terras Indígenas
Panará,

Baú

e

Mekragnotire,

dos

povos

Panará/Krenakore

e

Kayapó

Mekrãgnoti/Mebengokrè, cuja reprodução física e cultural é posta em risco com a
negativa do empreendedor - DNIT - em assumir suas responsabilidades enquanto
poluidor-pagador e face à deliberada ação do órgão indigenista - FUNAI - contrária
ao seu papel institucional.
Das investigações em curso na Procuradoria da República em Altamira
restou constatado que a pavimentação da rodovia BR 163 está marcada por grave
irregularidade, uma vez que o licenciamento ambiental prossegue para licença de
operação e eventual concessão sem prova da sua viabilidade socioambiental, que
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se faz mediante a aprovação de programa mitigatório apto a fazer frente aos
impactos prognosticados, presentes e futuros.
Deste modo,

após amplo descumprimento

de

Recomendação

expedida, a presente demanda busca evitar a ruptura das ações de mitigação da
pavimentação da BR 163, imprescindíveis à reprodução física e cultural dos povos
Kayapó Mekrãgnoti e Panará, e que devem persistir enquanto perdurarem os
impactos crescentes do empreendimento rodoviário nos seus territórios, mediante:
a continuidade e o aprimoramento do Programa de Apoio às Comunidades
Indígenas (Programa Básico Ambiental-Componente Indígena), o adimplemento
das obrigações descumpridas, a reparação das comunidades pelos prejuízos
suportados

e

a

adoção

das

medidas

necessárias

para

regularidade

do

2. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA
2.1. Do histórico dos fatos

A BR 163 consiste em rodovia longitudinal federal, que no trecho
objeto da presente ação, cruza o estado do Pará, na região do interflúvio TapajósXingu, promovendo a interligação do centro-sul ao rio Amazonas.
Suas obras tiveram início em 1970. E, junto de outras rodovias
federais, como a transamazônica e a Manaus-Boa Vista, eram parte do Plano de
Integração Nacional (PIN), posto em prática pelo Governo Militar à época. Numa
política de ocupação dos vazios territoriais que deveriam ser combatidos como
prova da capacidade do Brasil ufanista dar uso produtivo ao seu imenso território.
Então, junto da abertura de estradas que cortavam densas áreas de
floresta primária, o governo promoveu políticas de incentivo à colonização agrícola
e à agropecuária, gerando supervalorização das terras, especulação fundiária e
atração de correntes migratórias. Usos diversos daqueles que até então eram
relacionados essencialmente à presença de indígenas, que exploravam os recursos
naturais segundo uma perspectiva de baixa intensidade.
Essas medidas tiveram impactos imediatos sobre a população local.
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Indígenas que se distribuíam de modo peculiar e que historicamente defenderam
com tenacidade seus territórios. Sua presença, tal como sua dinâmica de defesa
territorial, já era conhecida desde as frentes de colonização, que penetraram nas
florestas dos vales dos rios Tapajós e Xingu, compostas por pioneiros voltados à
economia extrativista, seringueiros, gateiros e garimpeiros, que então descreviam
os grupos indígenas que ali se encontravam.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) das obras de pavimentação da
BR 163, produzido em 2002, pelo DNIT, demonstra o pleno conhecimento do
governo à época de que aquela investida em solo amazônico representaria um
corte em espaços dominados por povos originários. O EIA retoma então os
impactos causados na década de setenta quando da abertura da rodovia e
territórios amazônicos ‘como terras sem homens’.
Com frentes de pacificação e expedições de contato de povos
tradicionais, que emergiam como obstáculos aos projetos de desenvolvimento,
foram reiteradas medidas que já haviam resultado na aniquilação de diversas
etnias, tendo como reflexo uma ocupação desordenada, desmatamento, conflitos,
remoção compulsória e redução acentuada da população indígena das regiões ao
longo do traçado da rodovia.
Em junho de 1970, ano em que o governo brasileiro deu início ao projeto de
construção das grandes estradas na Amazônia, o general Oscar Jerônymo
Bandeira de Mello foi nomeado presidente da FUNAI e anunciou que sua
política indigenista seria conduzida dentro das diretrizes do Plano de
Integração Nacional (PIN). Em julho, o presidente Médici visitou o Nordeste,
durante a seca, e proferiu uma frase famosa: Vamos entregar a terra sem
homens da Amazônia ao homem sem terras do Nordeste.
Em outubro teve início a construção da Transamazônica, da CuiabáSantarém e da Manaus-Boa Vista. Nesse mês, foi assinado o convênio
FUNAI/Sudam para a "pacificação" de 30 tribos e apresentado ao Congresso
o novo projeto do "Estatuto do Índio". Com o início da construção da CuiabáSantarém, os irmãos Cláudio e Orlando Villas Bôas foram chamados para
comandar a terceira expedição de contato aos índios "Krenakore", um dos
grupos indígenas situados na rota da Cuiabá-Santarém. (EIA-BR 163, vol.3
- anexo 01)

Foram três os grupos indígenas considerados atingidos pela Área de
Influência Direta e Indireta da pavimentação da BR 163: 1. os Kayapó
Mekrãgnoti, autodefinidos como Mebengokrè, das Terras Indígenas Baú e
Menkragnoti; 2. os Panará, conhecidos como Krenakore, da Terra Indígena Panará;
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e 3. os Munduruku.1
Tanto os Kayapó Mekrãgnoti quanto os Panará são classificados
dentro de um mesmo grupo genérico: os Kayapó. São indígenas que falam a língua
Jê, do tronco linguístico macro-Jê. Os primeiros localizam-se no subgrupo ‘Kayapó
do Norte’, que por sua vez sofreu uma série de subdivisões internas (que hoje é
representada pelas demais terras Kayapó ao leste – Gorotire e Kayapó). Os Panará,
por sua vez, localizam-se no que se chamou de ‘Kayapó do Sul’. Apesar da
semelhança em vários aspectos culturais, os dois subgrupos apresentam
profundas singularidades e desavenças históricas. Mas foram fortuitamente
reaproximados na relação com a rodovia Cuiabá-Santarém, que cortou seus
territórios tradicionais na época de abertura e que, posteriormente, na fase de

Com relação aos Munduruku das Terras Indígenas Praia do Mangue e Praia do Índio localizados no
município de Itaituba, ficou acordado entre o CGPIMA e AER da Funai de Colider que essas duas
aldeias seriam incorporados ao Estudo de Impacto Ambiental da BR-230, por estarem mais próximos
àquela rodovia e existirem outros grupos de Munduruku que farão parte daquele estudo. (PBA-CIBR163)
1
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Os Kayapó Mekrãgnoti foram contatados em ação de ‘pacificação’
do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) em meados da década de 1950, na altura
da Cachoeira da Fumaça. As ações foram justificadas nas inúmeras cisões internas
que eram comuns entre os Kayapó e nos relatos de conflitos com seringueiros.
Esse grupo Kayapó detinha o controle de grande porção de terras e reagia
fortemente em sua proteção. Sua área de uso abrangia o interflúvio Tapajós-Xingu,
até a margem direita do rio Jamanxim, nas proximidades de onde hoje se localiza
a cidade de Novo Progresso.

O contato com o branco foi uma experiência trágica para os Kayapó
Mekragnotire que, abandonados pelo SPI e assolados por epidemias de gripe
e sarampo, foram reduzidos, em 1967, a 70% da população original.
Por volta de 1970, foi contatado o pequeno grupo Buriruti que se separara
dos Mekrãgnoti em 1940. Contava apenas com oito pessoas, unidas depois
aos Mekrãgnoti da Terra Indígena Baú.
Os habitantes da TI Baú, após sua transferência do Rio Curuá para o Rio Baú,
sofreram redução de 80% em sua população, decorrente de epidemias de
gripe. (EIA-BR 163, vol.3 – anexo 01)

Atualmente os Kayapó Mekrãgnoti vivem em duas terras indígenas no
sudoeste do Estado do Pará: Terra Indígena Baú e Terra Indígena Menkragnotire.
A Terra Indígena Baú incide sobre parte do território tradicional da
comunidade Kayapó-Baú-Mekrãgnoti, que foi transferida do rio Curuá para o
afluente Baú, pelo Serviço de Proteção ao Índio. Localiza-se no sul do município
de Altamira, com uma parcela de seu território inserido no Distrito de Castelo dos
Sonhos, em região compreendida entre os rios Cateté, Curuá e Baú. Tem hoje três
aldeias, uma população aproximada de 500 pessoas e extensão territorial de
1.543.460 há, após redução do território homologada por Decreto Presidencial em
2008.
A Terra Indígena Mekragnotire abriga os descendentes de grupo
Kayapó que permaneceu na região do alto rio Iriri e que à época contava com uma
população reduzida a 250 pessoas. A área foi caracterizada como de ocupação
tradicional e permanente indígena, com superfície de 4.914.254 ha e perímetro de
1.190.802,46 metros. Atualmente existem cerca de 10 aldeias com uma população
aproximada de mais de 2 mil indígenas. A área foi homologada por Decreto
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presidencial em agosto de 1993.
Os Panará, no extremo sul do município de Altamira, ocupavam
áreas da bacia do rio Peixoto de Azevedo e das cabeceiras do Iriri, que até o início
da década de setenta permaneciam intactas, com a presença exclusiva desse
grupo, que evitou a todo custo o contato com a sociedade envolvente, em razão
dos episódios de violência que marcaram sua história.
Por volta de 1973, quando as obras da rodovia prosseguiam floresta
a dentro e já atravessavam os territórios panará, os irmãos Villas-Bôas foram
mobilizados para tratar da sua imediata “pacificação”, para que as obras pudessem
ter continuidade, sem riscos de conflito e outros entraves que a presença dos

A saga da história do contato com os Krenakore (Panará) foi
amplamente veiculada à época.
Houve um choque no imaginário nacional. O encontro com os Panará foi o
mais divulgado ‘primeiro contato’ de um grupo indígena na época das
telecomunicações modernas. Durante anos, a busca dos índios gigantes foi
acompanhada pela imprensa brasileira e estrangeira, com manchetes
generosas e expectativas fantásticas. Em plena ditadura militar, com o país
embarcado na febre ufanista dos grandes projetos do Brasil Grande, como o
Plano de Integração Nacional, a Transamazônica e a Itaipu, a presença de
índios extraordinários no caminho do progresso reativou os fantasmas da
identidade brasileira, dramatizando, aos olhos de todos, uma coalisão da
história com a pré-história.2

Mas esse encontro com a rodovia, desacompanhado de ações de
proteção, para os Panará, significou seu quase extermínio. Que hoje narram como
um tempo de na tuk pirê há, "em que todo mundo morreu".3
A saída encontrada à época foi a remoção do remanescente dos
Panará para o Parque Indígena do Xingu, onde permaneceram exilados por quase
vinte anos. No que se afirmou como uma tentativa extremada de garantir sua
sobrevivência.
Apesar de arredios antes do primeiro contato, os Panará aos poucos foram
sendo atraídos pelo trabalho de construção da Cuiabá-Santarém e pelos
veículos que chegavam com a abertura da BR-163 ao tráfego em dezembro
de 1973. Incapazes de associar o surgimento das novas doenças à presença
dos brancos, passaram a frequentar a estrada e instalaram uma pequena

2

ARNT, Ricardo, PINTO, Lucio Flavio e PINTO, Raimundo. Panará, a volta dos índios gigantes. São Paulo: Instituto Socioambiental, 1998.
3
ARNT..., Panará, a volta dos índios gigantes.
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aldeia a apenas quatro quilômetros dela. As doenças foram se espalhando
para outras aldeias, provocando conflitos entre os próprios índios. (EIABR163, v.3 – anexo 01)
Contatados na década de 1970, sofreram com doenças trazidas pelos
brancos, com a prostituição e com o abuso do álcool. Transferidos para o
Parque Indígena do Xingu em janeiro de 1975, pouco menos de dois anos
após o contato, eles continuaram morrendo. Dos 600 Panará existentes na
época do contato, em 1975 eles estavam reduzidos a 78 pessoas. Essa
drástica redução exprime o caráter das mazelas a que foram expostos. (PBACI-BR163 – anexo 03)

Em 1996, os indígenas Panará vistoriaram seu território tradicional e
passaram a reivindicar parte do que ainda restava de preservado. Sobrevoaram a
área e constataram que das oito aldeias existentes em 1968, seis tinham sido

O Vale do Peixoto de Azevedo mostrava aspecto desolador. Os garimpos e as
fazendas haviam derrubado a mata, poluído e assoreado os rios,
especialmente o Braço Norte. Muitas calhas tinham virado lamaçais. Vastos
trechos do paradisíaco Peixoto de Azevedo eram lodo puro. Os índios
constataram com estupor os efeitos do desmatamento desordenado, da
pecuária e de vinte anos de garimpagem. Ali mesmo, manifestaram o desejo
de se encontrar imediatamente com as autoridades responsáveis pela
construção da estrada que induziu à ocupação da região. Ficaram indignados
e exigiram satisfação.4

Anos depois, o Estado brasileiro foi condenado ao pagamento de
indenização pelas ações decorrentes do contato e da remoção compulsória dos
Panará. E a Terra Indígena Panará foi homologada através de Decreto de 30 de
abril de 2001, sendo parte do antigo território tradicional desse grupo. Ocupa o
extremo sul do Município de Altamira, na divisa com o Estado do Mato Grosso, com
superfície aproximada de 495.000 ha e perímetro também aproximado de 403 km,
foi declarada de posse permanente dos índios através de Portaria do Ministério da
Justiça em 1996.

2.2 Da pavimentação da BR 163: diagnóstico e prognóstico do Estudo de
Impacto Ambiental

O retorno dos Panará às cabeceiras do rio Iriri, em meados dos anos
1990, resultado de uma luta tenaz pela recuperação de seu território, é o ponto

4

ARNT..., Panará, a volta dos índios gigantes.
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culminante de um processo ainda não de todo estabilizado, haja vista as ameaças
que pairam sobre a integridade das terras indígenas. Esse é o ponto de partida do
Estudo de Impacto Ambiental-Componente Indígena, realizado pelo DNIT, em
2002, sobre a nova investida que o Governo Federal propunha para a região, com
vistas a garantir a efetiva trafegabilidade da rodovia. O objetivo era o asfaltamento
de um “corredor de soja”, que tornaria realidade o anseio dos produtores rurais do
Atualmente, as lavouras de soja no norte do Mato Grosso possuem grande
produtividade, a maior registrada no Brasil e uma das maiores do mundo, o
que faz com que mais de 4 milhões de toneladas de soja, de uma produção
total de mais de 8 milhões, sejam exportadas por este Estado todo o ano. A
situação das lavouras do norte do Mato Grosso só não é melhor porque elas
estão muito distantes dos portos por onde escoam sua produção para o
Exterior e mesmo para o mercado nacional, tornando caro o frete. A
produção de soja nesta região não possui importância apenas local, mas
permite que o Brasil obtenha divisas em dólares necessários para o equilíbrio
de suas contas externas. (RIMA – BR 163 – Anexo 2)

Ora não há qualquer intuito de pôr em questão a legitimidade da
demanda dos produtores rurais. Porém, importa ressaltar que o projeto de
pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém foi objeto de inúmeros debates e
sofreu duras críticas por parte da comunidade acadêmica, tendo em vista a não
adoção de medidas prévias de governança da região. Uma região de fronteira. De
conflitos.
A questão fundamental por trás do asfaltamento diz respeito às dimensões
sociais e ambientais consequentes do contexto local de extrema ausência
e/ou fragilidade das instituições públicas, sejam elas de ordenamento,
repressão, gestão e monitoramento do território e seus recursos. 5
A área a ser atravessada pela rodovia está, em grande parte, fora do controle
do governo brasileiro, especialmente no que diz respeito ao meio ambiente
e à posse da terra.
O principal impacto de pavimentar a BR 163 neste momento seria o de
acelerar a destruição da floresta ao longo de seu traçado e em vários pontos
fisicamente distantes da rodovia, mas sob sua influência.
Mais importante que o desmatamento à margem da estrada é a extensão do
alcance de sua área de influência: a pavimentação leva à rápida expansão
de estradas ‘endógenas’, e a exploração madeireira e de desmatamento para
distâncias substancialmente maiores.
A área não tem a mínima chance de se tornar um corredor de
desenvolvimento sustentável antes que uma mudança maciça aconteça com

CARNEIRO FILHO, Arnaldo, in Amazônia Revelada: os descaminhos ao longo da BR-163.
Org. Maurício Torres, Brasília: CNPQ, 2005
5
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Mato Grosso para escoamento de sua produção diretamente pelo rio Amazonas.

Num. 312066355 - Pág. 9

relação à presença do Estado [...] 6

Com relação aos povos indígenas Panará e Kayapó, se a abertura da
estrada

Cuiabá-Santarém

cortou

os

seus

territórios

tradicionais

e

ficou

umbilicalmente ligada à sua história e às mazelas do contato com os “brancos”;
agora,

uma

vez

demarcadas,

suas

terras

formariam

cinturões

verdes,

circunvizinhos ao traçado da rodovia. Esse cerco das terras indígenas é descrito
como um processo violento7, com reflexo direto nas atividades de sobrevivência
dos povos tradicionais. Prevê-se a diminuição das espécies animais e vegetais,
contaminação de rios e córregos, degradação ambiental e cultural; restrição das

O processo de ‘cercamento das terras indígenas’ no Brasil está bem
documento na literatura antropológica, geográfica e sociológica, em que os
dados de pesquisa, teses e relatórios de interferência mostram que as terras
indígenas, mesmo não sendo atingidas dentro de seus limites, mas no
entorno, por empreendimentos públicos ou privados, atividades
agropecuárias ou ocupação humana, vão sendo exauridas no seu potencial
físico-natural, de ‘fora para dentro’.
Essa fragilização do entorno das terras indígenas é tão fatal como a invasão
direta, pois compromete os rios e nascentes, degrada a vegetação e impede
a circulação/procriação da fauna – complementos indispensáveis da dieta
indígena – levando a um empobrecimento da composição alimentar e
resultando em altos índices de desnutrição.8

Nesse

contexto,

o

Estudo

de

Impacto

Ambiental

sobre

a

pavimentação da BR 163, embora tenha sido categórico em afirmar a importância
do projeto, em razão dos benefícios sociais e econômicos que traria, junto da
melhora da qualidade de vida da população e do acesso a equipamentos e serviços
públicos essenciais, é também categórico em afirmar que a reprodução física e
cultural das comunidades indígenas Kayapó e Panará não estava garantida. O EIA
atesta a alta vulnerabilidade desses povos face às transformações
previstas para a pavimentação da BR 163, considerando como impacto
principal o aumento significativo da pressão sobre seus territórios, com
as consequências daí advindas. E, ao final, presume a eficácia dos programas
ambientais para então atestar a viabilidade do empreendimento.
Leia-se parte do que dispõe o diagnóstico do EIA sobre os Panará:

6

FEARNSIDE, Philip M., in Amazônia Revelada...
OLIVEIRA, Bernadete Castro, in Amazônia Revelada...
8
OLIVEIRA, Bernadete Castro, in Amazônia Revelada...
7
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áreas de caça e coleta e da livre circulação dos índios.
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A partir dos dados históricos e levantamento de campo pode-se afirmar que
a vulnerabilidade territorial e cultural do grupo é alta a partir da
implementação do empreendimento. Desde o retorno da comunidade
indígena Panará a sua região de origem e a demarcação de suas terras, essas
vêm sofrendo pressões por parte de madeireiros, garimpeiros e fazendeiros.
A região norte do Mato Grosso está em pleno processo de desenvolvimento
e ocupação. A simples notícia sobre a tão sonhada pavimentação da BR-163
é suficiente para aumentar o fluxo migratório e investimentos na região.
A comunidade indígena informa que tem ocorrido roubo de madeira dentro
dos limites da TI e constantes tentativas de invasões por parte de
agricultores e fazendeiros.

A TI Panará vai sofrer um aumento de pressão externa, que poderá ocasionar
conflitos entre índios e não-índios, perdas territoriais, depredação de seu
território e de seus recursos naturais, além de facilitar o contato da
comunidade indígena com bebidas alcoólicas, armas, etc.

Quanto aos Kayapó Mekrãgnoti, cujos territórios formam um cinturão
verde no sul Pará:
Ao contrário de vários outros povos nativos da Amazônia, os Kayapó foram
capazes de se organizar e, até o momento, têm resistido relativamente bem
às tentativas de invasão. Entretanto, essa paz não significou o fim das
pressões sobre suas terras. Fazendeiros, garimpeiros, empresas
mineradoras, madeireiras e mega-projetos de infraestrutura continuam a
ameaçar a integridade de seu território. O movimento de resistência dos
Kayapó tem combinado a luta armada contra invasores ilegais de suas terras
com demonstrações políticas em Brasília e outras cidades, e o amplo uso dos
diversos meios de comunicação para divulgar sua causa. [...]
As Terras Indígenas Kayapó situam-se no cinturão seco da Amazônia oriental,
em seu limite com os domínios do cerrado. O encontro desses dois
ecossistemas faz dessa região uma área de inestimável riqueza biológica.
Entretanto, é nessa área também que se situa uma das principais frentes de
ocupação da Amazônia. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)

O EIA reconhece a importância das terras Kayapó e a pressão sobre
esses territórios como elemento indutor de brusca transformação, que expõe a
perigo a reprodução física e cultural deste grupo.
A vulnerabilidade atual dos grupos indígenas a partir da implementação do
projeto é grande, pois é fato que a ocupação desordenada às margens da
rodovia após sua abertura já tem causado sérios impactos sobre as
comunidades indígenas das TI Baú e Mekrãgnoti. Com a pavimentação, os
riscos aumentam, e existe a necessidade de identificação, acompanhamento,
controle e fiscalização. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)
Com a implementação do projeto de pavimentação, a vulnerabilidade das
comunidades certamente será agravada, pois além de facilitar o acesso à
rodovia, deverá atrair um número maior de pessoas para a região.
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O entorno da TI em seu limite oeste (voltado para BR-163) é o mais atingido
no que se refere à cobertura florestal. Atualmente, a expansão da fronteira
da soja, a retirada ilegal de madeira e ainda a demanda dos migrantes por
terras são cenários e ameaças que fazem parte da realidade da TI Panará.
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Apesar de todas as características das terras indígenas Kayapó que as
tornam extremamente importantes para a conservação das matas do
cinturão seco da Amazônia Ocidental, a preservação dessas áreas não está
de forma alguma garantida. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)
A sociedade Kayapó vem sofrendo ao longo dos últimos anos uma revolução
cultural sem precedentes em sua história. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)
O contato com garimpeiros e madeireiros tem alterado desde hábitos de
consumo até a estrutura organizacional dos Kayapó, estimulando
dependência de produtos industrializados, permitindo a introdução de
doenças, a contaminação das águas, a suscetibilidade da floresta ao fogo e
a diminuição da caça em áreas onde a madeira é retirada ilegalmente por
não-índios. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)

Três vias de acesso ligam a TI Baú à BR-163. Uma delas (ramal) liga a TI
Baú à sede do Município de Novo Progresso, por onde parte da madeira
extraída na área é escoada. Esse ramal foi aberto parcialmente pelos
agricultores e fazendeiros que ocuparam a área indígena, e parcialmente por
madeireiros que atuam no local. Outras duas vias de acesso que conectam
o interior da TI Baú à BR-163 foram abertas totalmente por madeireiros,
também com a finalidade de escoar a produção. (EIA-BR163, vol.3–anexo 1)

Aliciamento.

Promessas

falaciosas.

Transmissão

de

doenças.

Dependência e conflitos. O EIA descreve a forma como se operava a relação dos
Kayapó com os não indígenas que objetivam agir ilegalmente dentro de suas terras.
E conclui pela imprescindibilidade de alternativas de geração de renda de baixo
impacto – mediante a exploração de produtos florestais não madeireiros – como
meio de redução da vulnerabilidade desses grupos e, principalmente, como
mecanismo de proteção da higidez dos territórios tradicionais.
O contato com os madeireiros e garimpeiros é possivelmente o principal fator
envolvido nas mudanças dos hábitos e costumes tradicionais da comunidade.
A dependência por produtos industrializados aumentou e não existe qualquer
tipo de planejamento para o gasto do dinheiro obtido nas relações comerciais
(geralmente proveniente da exploração ilegal de recursos naturais), pois
tradicionalmente os Kayapó não têm experiência com a gestão financeira ou
ainda não foram preparados para tal. Prova disto é a exploração dos
madeireiros, que como regra subvalorizam a madeira explorada nas Tis.
(EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)
O fato é que o Governo Federal pouco fez no sentido de coibir as práticas
predatórias e ilegais executadas no interior das áreas indígenas Kayapó e
nem viabilizou alternativas econômicas que permitissem às comunidades
explorar seus recursos de forma sustentável e legal. Isso é do conhecimento
dos infratores não-índios, tranquilizando-os de certa forma, pois eles sabem
que hoje a extração de madeira e ouro são as únicas atividades econômicas
capazes de atender às necessidades das comunidade indígenas das TIs Baú
e Mekrãgnoti, e se valem desse fato para dar continuidade às suas práticas
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[TI Baú] Pela proximidade de parte de seus limites com relação à rodovia,
desde a abertura dessa registra-se a ocupação humana de não-índios fora e
dentro dos limites da área indígena. A ocupação se deu por pequenos
agricultores, garimpeiros e, posteriormente, por fazendeiros.
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ilegais. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)
Reconhecendo-se a importância dos Kayapó para a conservação da área em
questão e diante da inevitabilidade das transformações em curso, torna-se
premente a necessidade da implantação de programas que lhes forneçam
alternativas econômicas sustentáveis e de baixo impacto ambiental. (EIABR163, vol.3 – anexo 1)

Sobre os Kayapó, leia-se as conclusões do EIA, quanto à forma de

Tudo indica que a pavimentação da BR163 pode potencializar seriamente
impactos já existentes em decorrência de sua abertura, mas também existe
uma real possibilidade de contribuir para controlá-los e revertê-los. Isso se
daria através da potencialização dos aspectos positivos decorrentes do
empreendimento, como por exemplo a facilitação do escoamento de
produtos, o que os tornaria mais competitivos. Mas para isso é necessário
que haja a promoção de estudos para a identificação de alternativas
sustentáveis para as comunidades indígenas. Ao abandonar as práticas
ilegais que vêm sendo desenvolvidas na área e substituí-las por práticas
sustentáveis que respeitem a cultura do grupo indígena e ao mesmo tempo
permitam à comunidade obter uma fonte de recursos financeiros, a
qualidade de vida dessa população deverá melhorar. Os índios passariam a
ficar mais tempo na aldeia, sem se relacionarem ou terem contato direto
com madeireiros e garimpeiros, o que já seria um grande avanço. (EIABR163, vol.3 – anexo 1)
No momento, as comunidades carecem de um estudo que possa levantar os
produtos com potencial para serem explorados de forma sustentável, bem
como de estudos de mercado para a comercialização. Avançar nesse sentido
significa, no mínimo, contribuir para a diminuição de taxas de desmatamento
e para a preservação cultural do povo Kayapó. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)

Na análise do território Panará, o EIA reafirma essa transversalidade
que devem ter os programas mitigatórios.
A implementação do empreendimento, do ponto de vista da comunidade,
pode vir a contribuir em muito para que alternativas econômicas
sustentáveis, como por exemplo de comercialização de produtos florestais
não-madeireiros, possa ser discutida e apoiada. (EIA-BR163, vol.3–anexo 1)
Um aspecto importante a ser registrado é o fato da aldeia Panará estar hoje
inacessível por via terrestre. A comunicação é possível somente por via aérea,
encarecendo o transporte, dificultando os trabalhos de fiscalização nos
limites secos da TI, o atendimento médico e de educação, além de não
permitir o escoamento dos produtos oriundos da TI, como o mel, o
artesanato e o amendoim, fontes de renda para a comunidade. A
comunidade vem pleiteando que a via de acesso que ligava a aldeia à BR163, na altura do Município de Guarantã do Norte, seja recuperada, pois hoje
está intransitável. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)
Também é sabido que as comunidades indígenas que se renderam à pressão
dos madeireiros e com eles se envolveram, de modo a permitir a retirada de
madeira de suas áreas, foram pressionadas pelas suas carências e pelas
demandas não atendidas, como essa dos Panará com relação à via de acesso.
Por essa razão, a recuperação da via de acesso é um ponto de
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mitigação dos impactos da pavimentação da rodovia.
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vulnerabilidade da comunidade indígena, pois existe a real possibilidade dos
madeireiros se oferecerem para melhorar a via de acesso em troca do direito
de explorar madeira dentro da TI. (EIA-BR163, vol.3 – anexo 1)

Deste modo, o Estudo de Impacto Ambiental afirma que as obras de
pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém aumentariam significativamente a já
alta vulnerabilidade das comunidades e territórios Kayapó Mekragnotire e Panará.
Aponta a necessidade de se diminuir a vulnerabilidade social cultural e territorial
desses povos, embora o prognóstico seja a sua maximização.
Na avaliação do componente indígena socioambiental, o EIA
reconhece a luta histórica desses indígenas na defesa de seu território e a
imprescindibilidade de seu fortalecimento. Afirma que o principal impacto negativo
mitigado e atenuado pelo seu impacto positivo (o acesso dos produtos florestais,
de extrativismo não madeireiro e artesanato ao mercado consumidor). Com isso,
os benefícios prometidos com a abertura da estrada seriam compartilhados com
as comunidades, em benefício da proteção de seus territórios tradicionais.
Conclui o Estudo de Impacto Ambiental pela viabilidade do
empreendimento, presumindo as ações de fiscalização e governança por parte do
Estado. E quanto ao componente indígena, o Plano Básico Ambiental – PBA-CI
deveria ser elaborado com vistas a potencializar os impactos positivos do
empreendimento e a minimizar os negativos, enquanto perdurarem.

2.3 Do Programa Básico Ambiental – Componente Indígena

Diante do diagnóstico do EIA, que afirma os erros históricos do Estado
na região e a alta vulnerabilidade dos povos Kayapó e Panará, e diante do
prognóstico que previu aumento exponencial da pressão sobre esses territórios
indígenas com a pavimentação da rodovia, a sequência do processo de
licenciamento ambiental era um daqueles casos em se impunha cautela total.
Porém, para os Povos Panará e Kayapó, o licenciamento
ambiental da pavimentação da BR 163 é desde o seu início um palco de
conflitos, que a todo tempo gera novas vulnerabilidades e que molda no
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do empreendimento (o aumento da pressão sobre os territórios) poderia ser
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imaginário dessas comunidades uma compreensão da sociedade não
indígena pautada na má-fé e no desrespeito aos compromissos da palavra
e do papel.
Após a realização das audiências públicas em 2004 e a declaração de
viabilidade do empreendimento pelo IBAMA, a emissão da Licença de Instalação
para o início das obras ficou condicionada à elaboração do Plano Básico
Ambiental (PBA) – Componente Indígena, por meio do qual o empreendedor
– DNIT – deveria fazer prova quanto à capacidade de as ações mitigatórias
garantirem a viabilidade ambiental e socioambiental de seu empreendimento,
mediante a apresentação dos programas que seriam executados para mitigação
dos impactos diagnosticados do EIA-RIMA. Obrigatoriamente as comunidades
posteriormente o programa é submetido à avaliação técnica da FUNAI.
O DNIT, entretanto, em dezembro de 2004, apresenta a título de PBACI um produto elaborado pelo Instituto Militar de Engenharia, sem conhecimento
da FUNAI e dos povos indígenas. E, em 2006, diante das movimentações de
pessoal e maquinário para o início das obras, ainda antes da emissão da Licença
de Instalação (L.I.), protesto das comunidades das TIs Baú e Menkragnoti
interditou a BR-163, exigindo o respeito às determinações da Licença Prévia e a
elaboração de um PBA que contemplasse um rito apropriado, com oitiva das
comunidades.
Em 2006, com a descoberta da existência do PBA elaborado a partir de dados
secundários, somada à ausência de diálogo adequado e expectativas criadas
junto a diversas comunidades indígenas, houve um protesto dos povos
indígenas na região, paralisando as obras que estavam em curso e
prejudicando, inclusive, a interlocução e mediação empreendidas pela Funai
na questão. (Informação Técnica/FUNAI 117/2020)

Um novo programa mitigatório é então apresentado em dezembro de
2006, com seis subprogramas destinados a mitigar os impactos negativos e otimizar
os impactos positivos decorrentes da obra de pavimentação da BR-163 de forma a
garantir a integridade física e cultural das comunidades indígenas envolvidas assim
como a preservação de suas terras e recursos naturais.

Após aprovação pela FUNAI, o PBA-CI da BR 163/PA passa a subsidiar
as medidas de mitigação e compensação dos impactos da pavimentação da rodovia
sobre os territórios indígenas contemplados por esse conjunto de ações. O
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indígenas devem ser consultadas durante o processo de elaboração do PBA. E
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documento recomenda seu início imediato e sugere um modelo de gestão
descentralizada, em que os indígenas assumam responsabilidades reais e não sejam
apenas meros coadjuvantes das ações a serem desenvolvidas em seu território.

A FUNAI explica o impasse que então se sucedeu:

Acordou-se inicialmente que a execução das medidas previstas no PBA
ocorreria por meio da associação indígena Instituto Raoni. [...] Algumas das
responsabilidades previstas, entretanto, ainda seriam de responsabilidade
do próprio DNIT. O modelo de execução, por intermédio de associação dos
indígenas impactados, foi o meio encontrado para aumentar a confiabilidade
no processo, além de ser possível devido à experiência do Instituto Raoni em
executar recursos de grandes projetos.
Entretanto, no caso em tela, relativo às ações nas Terras Indígena Baú,
Mekragnoti e Panará, foi verificado situações conflituosas entre os indígenas
e o DNIT, bem como problemas interétnicos. [...]
As diretrizes governamentais à época, com o "Plano - BR 163 Sustentável"
visavam equalizar as grandes obras de infraestrutura na região amazônica
com ações que trouxessem segurança à população regional, incluindo as
comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas, além de promover ações
de proteção à conservação da biodiversidade, evitando maiores danos
cumulativos ao longo dos anos na região. Entretanto, devido a uma série de
questões, incluindo o início das obras antes da definição das ações
direcionadas aos povos indígenas, a expectativa criada em torno das ações
que poderiam ser implementadas, e ao descompasso das ações do Plano BR 163 Sustentável e o processo de licenciamento propriamente dito, não
foi possível a implementação das ações como previsto. (Informação
Técnica/FUNAI 117/2020 – anexo 04)

A compreensão do impasse em torno da execução do PBA-CI da BR
163 e o atraso significativo de seu início é fundamental para que se vislumbre a
excepcionalidade da via de gestão adotada neste componente indígena, tendo em
vista que as obras de pavimentação da rodovia já estavam em plena atividade,
sem qualquer ação às comunidades indígenas.
Portanto, com vistas a garantir o início necessário dos programas
mitigatórios, em 2008, FUNAI e DNIT celebraram um Termo de Cooperação s/n,
por meio do qual a FUNAI assume a responsabilidade pela execução de programas
mitigatórios previstos para o DNIT no PBA-CI. (anexo 05)
É evidente que, por meio de instrumento bilateral, FUNAI e DNIT não
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Como medida de resolução de conflito, foi elaborado novo PBA, em conjunto
com as comunidades indígenas e sob resposabilidade técnica do Centro de
Excelência em Engenharia de Transportes (Centram), contrato pelo DNIT
para as obras de pavimentação da rodovia. Além disso, houve o
compromisso da Funai em analisar o produto de maneira célere, evitando
maiores descompassos entre o componente indígena do licenciamento
ambiental e as obras de pavimentação. [...]
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teriam competência para modificar suas responsabilidades e prerrogativas
decorrentes de Lei, enquanto órgão de licenciamento e empreendedor/poluidorpagador. Porém a FUNAI explica que, no seu papel de mediar conflitos no
cumprimento de sua missão institucional de defesa dos povos indígenas, com
vistas a fomentar a confiança dos indígenas no processo e garantir a execução dos
programas, assume excepcionalmente a execução de parte das ações do PBA-CI
da BR 163.

Considerando ainda os atrasos no processo por parte do DNIT, o contexto
geral inviabilizou uma interlocução adequada do DNIT com os povos
indígenas envolvidos. Foi solicitada, então, que a Funai, de maneira
extraordinária, assumisse a responsabilidade de interlocução e de execução
das medidas previstas no PBA, até que a situação conflituosa tivesse solução
adequada. (Informação Técnica 115/2020-FUNAI – anexo 6)

Deste modo, com atraso significativo em relação às obras da rodovia,
o PBA-CI tem início em 2010. E, no que diz respeito às ações que caberiam à
FUNAI, mediante transferência de recursos por parte do DNIT, a execução se
estabeleceu segundo dois regimes distintos, ambos derivados do Termo de
Cooperação DNIT-FUNAI firmado em 2008. Em relação ao povo Panará, da
Terra Indígena Panará, a implementação das medidas foi realizada
diretamente pela FUNAI, por meio da Coordenação Regional da FUNAI
Norte do Mato Grosso (Colíder/MT). Ao passo que a execução das ações
para os Kayapó Mekrãgnoti, das Terras Indígenas Mekragnotire e Baú,
ficou sob responsabilidade do Instituto KABU, uma associação comunitária
criada e dirigida pelos Kayapó, com objetivo de proteção do território tradicional
desse povo.
Para execução do PBA-CI da BR-163 nas aldeias associadas das Terras
Indígenas Mekragnotire e Baú, foi firmado então o Convênio n. 01/2010 entre
FUNAI e KABU, por meio do qual a associação indígena ficaria como responsável,
com apoio e fiscalização da FUNAI, pelas ações previstas para a Terra Indígena
Mekragnoti e Baú, nas aldeias que são associadas ao instituto.
Quanto ao histórico de execução do PBA-CI, desde 2008, esse
programa mitigatório passou por dois ciclos de execução (2010-2014; 2015-2019).
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A excepcionalidade do Termo de Cooperação reside no fato de que a
responsabilidade de execução das medidas de compensação e mitigação em
processos de Licenciamento Ambiental é do empreendedor, no caso, do DNIT.
Entretanto, devido a situação de conflito deflagrada à época (2008), a Funai
foi instada a mediar a situação, cumprindo seu papel institucional.
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E, ao longo da existência do Termo de Cooperação entre FUNAI e DNIT, foram
celebrados cinco aditivos. (Informação Técnica n. 117/2020-FUNAI – anexo 04)
Primeiro termo aditivo: em fevereiro de 2010, alterando a vigência do
instrumento, de modo a compensar o atraso na execução do CI-PBA, que
apenas ocorreu após a celebração do Convênio nº 01/2010, entre a Funai e
o Instituto Kabu.
Segundo termo aditivo: também alterou a vigência do Termo de Cooperação,
passando de 31 de dezembro de 2014 para 30 de abril de 2015. Momento
em que se discutia a renovação do PBA.
Terceiro termo aditivo: assinado em fevereiro de 2015, registrou o acréscimo
de recursos, com vistas a dar continuidade da execução do PBA, enquanto
se discutia a renovação do PBA.

Quinto termo aditivo: prorrogou a vigência do Termo de Cooperação até
junho de 2020, uma vez que os atrasos de repasses dos recursos pelo DNIT
comprometeram, em parte, o cronograma de execução das ações previstas.

Portanto, com interferência decisiva do órgão indigenista, o PBA-CI
teve início em 2010. E em 2015 foi renovado por mais cinco anos, mediante
apresentação de instrumento por parte do DNIT, devidamente avaliado pela FUNAI.
Prevista a duração deste segundo ciclo de execução dos programas até dezembro
de 2019. Esse instrumento foi prorrogado até junho de 2020, com a previsão de
descentralização de recursos que garantisse a não ruptura das ações até a
renovação do PBA-CI para seu terceiro ciclo.
Até que esse processo seja finalizado, são necessárias ações para que não
exista descontinuidade das ações em execução. Daí a necessidade de
aditamento do atual Termo para além de prazo de execução das ações em
atraso. A garantia da execução das ações sazonais – que geram renda – das
ações administrativas, que permitirão a execução das ações e de parte das
ações de proteção, dão a garantia de continuidade das ações, dando
tranquilidade para a discussão adequada da renovação do PBA. (Informação
Técnica nº. 115/2020-FUNAI – anexo 06)

O Ministério Público Federal investigou o processo de implementação
do PBA-CI da BR 163 nas Terras Indígenas Baú, Makragnotire e Paraná, por meio
dos Inquéritos Civis n. 1.23.003.000104/2010-10; 1.23.003.000223/2013-10 e
1.23.003.000214/2019-14, tendo feito uso de todos os meios administrativos
cabíveis para que as obrigações previstas no licenciamento fossem devidamente
adimplidas e para que o processo de renovação do Plano Básico Ambiental (PBACI) operasse sem ruptura de continuidade e conflitos, que colocam em risco a
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Quarto termo aditivo, assinado em abril de 2015, refere-se à renovação do
PBA por mais 4 (quatro) anos. A renovação do PBA fundou-se na verificação
de continuidade dos impactos, a partir de cenários demonstrados em reunião
técnica realizada com a participação de Funai, Ibama, DNIT e Casa Civil.
Assim, o DNIT apresentou à Funai, PBA com valores atualizados.
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mitigação dos impactos da pressão sobre os territórios e a segurança das
comunidades.
Conforme consta das investigações em curso na Procuradoria da
República em Altamira, com todo o documental que instrui a presente, o histórico
de execução deste PBA-CI da BR 163 é parte de um grande esforço por parte dos
indígenas para manter sua floresta em pé, com apoio dos recursos repassados aos
programas do PBA-CI. Mas ao mesmo tempo é um constante descumprimento de
prazos e compromissos por parte do DNIT, que não demonstra compreender o seu
lugar, enquanto de poluidor-pagador. O que vem resultando em rupturas, conflitos
e protestos. Perdas que devem ser reparadas, com riscos de retrocessos e danos
irreversíveis, quando a FUNAI deixa de cumprir seu papel institucional. É o que se

3. DA EXECUÇÃO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA-CI)

A partir dos diagnósticos e prognósticos do EIA, o Programa Básico
Ambiental Componente Indígena foi elaborado com a finalidade de: mitigar os
impactos negativos e otimizar os impactos positivos decorrentes da obra
de pavimentação da BR-163, de forma a garantir a integridade física e
cultural das comunidades indígenas envolvidas assim como a preservação
de suas terras e recursos naturais.
O PBA-CI partiu do pressuposto de que muitos dos impactos já em
curso desde a abertura da BR 163 serão potencializados pela pavimentação da
rodovia, enquanto novos impactos poderão surgir. E prevê um Programa de
Apoio às Comunidades Indígenas, que se divide em 06 (seis) subprogramas,
com objetivo de minimizar, reverter e compensar os impactos identificados e
outros que ainda poderão surgir em decorrência da obra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subprograma
Subprograma
Subprograma
Subprograma
Subprograma
Subprograma

Destes

06

de
de
de
de
de
de

Coordenação e Monitoramento;
Proteção e Fiscalização das TIs;
Alternativas Econômicas Sustentáveis;
Educação Ambiental;
Documentação;
Melhoramento de Acessos/Ramais.

(seis)

subprogramas,

05

(cinco)
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responsabilidade da FUNAI, mediante repasses de recursos do DNIT. E foram
executados: nas Terras Kayapó Mekragnotire, pela associação indígena KABU e na
Terra Panará, pela Coordenação Regional da FUNAI de Colider-MT. A execução do
sexto subprograma (Melhoramento de Acessos/Ramais) ficou sob responsabilidade
do DNIT.
Destaque-se que, paralelo às ações do PBA-CI, foi debatido à época
um amplo plano de ações de Estado, mediante grupo de trabalho interministerial
(GT-Desmatamento 2004), que propunha programa de prevenção e controle do
desmatamento, de modo a promover o ordenamento territorial e a mitigação de
efeitos socioambientais da BR 163.

custeado pelo empreendedor, tem a função de fazer viável seu empreendimento,
evitando que o aumento da pressão sobre os territórios e recursos naturais
tornasse ainda mais vulneráveis os povos Kayapó e Panará. Garantindo condições
para sua reprodução física e cultural.
Diferentemente das ações de Estado, as ações de apoio às
comunidades indígenas, previstas para o DNIT, não teriam por função interferir na
ação ilícita sobre os territórios, mas minimizar os impactos da sua pressão. Pressão
que será maior ou menor a depender da efetividade das ações de Estado.
Segundo a equipe técnica da FUNAI, os resultados e a suficiência
desses programas devem então ser avaliados segundo a transversalidade proposta
pelo EIA, na relação estabelecida entre a mitigação de impactos negativos e a
maximização dos impactos positivos. Deste modo, o Subprograma de Alternativas
Econômicas Sustentáveis, por exemplo, é concebido como um poderoso agente
para a diminuição das atividades predatórias no território.
Esse Subprograma tem como principal objetivo otimizar os impactos
positivos do empreendimento, uma vez que a rodovia irá facilitar o
escoamento de produtos sustentáveis tornando-os mais competitivos e,
principalmente, reduzir o impacto negativo no que se refere a maior pressão
que ocorrerá sobre os recursos naturais das TIs, resultando em tentativas
de aliciamento de índios por parte de madeireiros, garimpeiros, etc., como
alternativa econômica para a comunidade indígena. (PBA-CI – anexo 03)
A previsão de impactos levantados nos estudos (EIA/RIMA), onde a pressão
sobre os territórios e recursos naturais das TI Menkrãgnoti e Baú
aumentariam, e a cooptação de lideranças e representantes de comunidade
podia ser uma realidade. Tais fatos reforçam a necessidade das medidas
associadas à geração de renda, através de atividades tradicionais e
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Portanto, o Programa de Apoio às Comunidades Indígenas, a ser
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sustentáveis, pois só através da demonstração de que é possível gerar renda
a partir da floresta em pé será possível contribuir para o futuro das próximas
gerações do povo Kayapó. (Relatório de Avaliação PBA-CI – anexo 08)
As conclusões da avaliação integrada e participativa é que existem diferenças
de estágios e de resultados entre os diversos projetos das alternativas
econômicas sustentáveis. Existem diversos resultados positivos da execução
que diretamente não controlam ou mitigam impactos da rodovia BR-163,
mas que contribuem para o fortalecimento da organização social, para a
transmissão de conhecimentos tradicionais, para a valorização de
representantes das comunidades, e para os grupos produtivos, assim como
o aumento da exposição positiva das diversas iniciativas realizadas, o que
resulta diretamente no fortalecimento da instituição. (Relatório de Avaliação
PBA-CI – anexo 08)

3.1 Da análise do PBA: programas executados pelo Instituto KABU (povo

Do que se depreende das análises técnicas da FUNAI sobre a
execução do segundo ciclo do PBA-CI (2015-2019), no que diz respeito aos
programas de 1 a 5, em que ao empreendedor cumpriria o papel de repassador de
recursos, a equipe técnica do órgão indigenista atestou a execução dos programas.
Em análises anuais, a FUNAI reiteradamente conclui que, apesar dos inúmeros
atrasos no repasse pelo DNIT e das dificuldades da FUNAI, o PBA-CI tem gerado
resultados satisfatórios, reconhecendo-o como imprescindível para as comunidades.
Em relação ao cumprimento das ações previstas no PBA, mesmo que
verificadas dificuldades, atrasos, dentre outros percalços, ainda assim é
possível afirmar que a execução das medidas de mitigação e compensação
está cumprindo ao que se propõe. Os resultados obtidos vem sendo
satisfatórios, entretanto, também se verifica na região um aumento da
pressão sobre os recursos naturais e sobre as lideranças indígenas, conforme
previsto no EIA, e as ações do PBA, consorciadas com as demais ações em
execução na região (incluindo as ações da Funai), fortalecem práticas e
desenvolvem alternativas que permitem a proteção dos povos e terras
indígenas na área de influência da BR-163. (Informação Técnica 117/2020FUNAI – anexo 04)
[...] diante do exposto, e considerando a atuação da Funai em Processos de
Licenciamento Ambiental, os impactos advindos da pavimentação da BR 163,
bem como da efetividade das ações em relação à mitigação e compensação
devida aos indígenas das Terras Indígenas citadas ao longo das informações,
consideramos que as obrigações de mitigação e compensação vem sendo
executadas de maneira satisfatória, podendo ser considerado um exemplo
em processos de pavimentação de rodovia. (Informação Técnica 117/2020FUNAI – anexo 04)

Nas análises técnicas desses dez anos de PBA-CI, a FUNAI não atesta
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Kayapó Mekrãgnoti) e pela CR da FUNAI (povo Panará)
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a mitigação dos impactos da rodovia, mas a imprescindibilidade dos programas e
seus resultados positivos. Mesmo que insuficientes. Afirma o esforço da unidade
local que atua em colaboração ao empreendedor, com sobrecarga às suas
atividades fim. Reconhece o protagonismo dos Kayapó por meio do instituto KABU.
E define o DNIT como um exímio descumpridor de suas obrigações, referindo-se
inclusive a outros casos para demonstrar que os atrasos de execução são uma
constante em processo do DNIT.
Ao expor outros empreendimentos rodoviários em que não avança a
execução do PBA pelo DNIT, a FUNAI justifica o quão excepcional é a hipótese do
licenciamento da BR 163, em que o órgão indigenista teve que assumir a execução
de programas de responsabilidade do empreendedor. Medida extrema, com vistas

Na hipótese dos autos, a descontinuidade dos repasses por parte do
DNIT, assim como o não cumprimento de prazos, ensejaram conflitos e reiteradas
manifestações indígenas. Conforme atestam as Informações Técnicas da FUNAI,
esses

atrasos

prejudicaram

significativamente

a

execução

das

medidas,

fragilizando a confiabilidade dos indígenas no programa mitigatório e nas
instituições executoras.
Os atrasos ocorridos na descentralização dos recursos para a Funai podem
comprometer as ações, gerando, inclusive um efeito "cascata".
O 4º Termo Aditivo, assinado em abril de 2015, renovou o PBA por mais 5
(cinco) anos, com vencimento previsto para dezembro de 2019. De acordo
com o cronograma de desembolso, a primeira descentralização de recursos
estava prevista para ocorrer em maio de 2015, entretanto, os recursos foram
enviados à Funai em julho do mesmo ano. Devido ao descompasso verificado,
as ações previstas para o ano de 2015, relativas a Terra Indígena Panará e
demais áreas, cuja execução é realizada direta pelas unidades locais da Funai,
foram prejudicadas
Quanto à execução das atividades de 2018, foram prejudicadas pelo atraso
de cerca de 4 (quatro) meses no repasse dos recursos previstos, fato esse
que desorganizou, em parte, a execução das ações.
Em relação às ações de 2019 [...] foram prejudicadas devido ao novo atraso,
por parte do DNIT, na descentralização dos recursos, não sendo possível a
apresentação de relatórios consolidados de execução, uma vez que os
recursos só foram disponibilizados no fim de 2019. Tal atraso inviabilizou a
execução por meio das unidades locais da Funai, em especial a Coordenação
Regional Norte do Mato Grosso, em razão da indisponibilidade para empenho
dos recursos e de vencimento dos processos licitatórios. As ações executadas
pelo Instituto Kabu tiveram continuidade, com adequações no cronograma
de algumas atividades previstas.
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a garantir o início de uma mitigação que não começava.

Num. 312066355 - Pág. 22

Não bastasse isso, em 14 de maio de 2019, lideranças indígenas
Panará deslocaram-se até a sede do Ministério Público Federal em Altamira, para
entregar representação por meio da qual manifestam sua decepção com o DNIT
que os engana há muito tempo porque não cumpre seus compromissos. E
expuseram sua insatisfação com a execução do PBA-CI pela FUNAI, cuja lentidão
Nossa vida mudou muito porque o governo federal construiu a BR-163 aonde
eram nossas aldeias. Hoje não vivemos com muita comida como era antes
do governo pegar nossa terra. Os lugares onde caçávamos, pescávamos e
fazíamos nossas roças e aldeias agora são cidades e fazendas. Além disso, a
abertura da BR 163 trouxe o aumento de invasores que roubam madeira
dentro da nossa Terra Indígena e ameaçam nosso território. Depois o
Governo resolveu instalar a BR 163, sabendo que isso ia trazer muitos
problemas para a região e que nossas vidas iam mudar de novo, e fez isso
sem que tivéssemos as medidas de compensação e mitigação funcionando.
O governo falou que teríamos várias atividades para nos preparar para
quando o asfaltamento chegasse e concordamos com o asfaltamento, mas o
que foi prometido não aconteceu. Algumas atividades do Projeto Básico
Ambiental do Componente Indígena começaram mas não aconteceram como
a FUNAI falou que iam ser realizadas e o asfaltamento da estrada nunca
parou de acontecer. (Representação Panará – anexo 09)

No documento apresentado ao Ministério Público Federal, os Panará
indicam pendências do PBA-CI e questionam a participação da comunidade, que
não tem conhecimento do que efetivamente foi feito, devido ao distanciamento da
Coordenação Regional com relação às aldeias. Pleiteiam a execução das
pendências, a avaliação dos prejuízos que tiveram nesses dez anos de suspensão
de projetos e demandam a continuidade do PBA-CI mediante a execução
participativa, por meio da Associação YAKIÔ, representativa dos Panará,
semelhante ao que acontece com o Kayapó por meio do Instituto KABU.
Vale lembrar que essa organização dos indígenas para garantia de
confiabilidade e eficiência das ações foi fortemente recomenda pelo PBA-CI,
quando sugeriu, já em 2006, que a gestão do programa ficasse sob
responsabilidade do Instituto Raoni.
O maior desafio deste programa será, sem dúvida, garantir a transparência
de todo o processo e ampla participação das comunidades indígenas. Ao
optar-se por uma gestão descentralizada pretende-se que o público alvo
deste programa e seus parceiros assumam responsabilidades reais e não
sejam apenas meros coadjuvantes das ações a serem desenvolvidas em seu
território. (PBA-CI – anexo 03)

Embora a FUNAI afirme a execução desses cinco programas do PBACI no seu todo, há uma grande diferença de resultados entre os dois povos. A ação
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deixou inúmeros programas sem andamento.
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do grupo Kayapó Mekrãgnoti, auto organizada institucionalmente no instituto
KABU, permitiu um amplo debate dos programas do PBA com as comunidades,
além de controle e participação direta dos indígenas nas ações de mitigação em
seu território. Trata-se de instituição da confiança do Kayapó, pois dirigida por
indígenas e apoiada por não-indígenas com larga experiência com esse grupo.
A vinculação das aldeias ao KABU para execução dos programas do
PBA-CI depende do compromisso com a preservação da floresta e de seus recursos
naturais. Diante da vulnerabilidade identificada em 2002, da crescente escassez
de recursos naturais fora de seus territórios, a gerar a tentativa crescente de
aliciamento, trata-se de uma escolha de confiança, de que as condições para sua

A execução do PBA BR-163 Componente Indígena ocorre em duas frentes
distintas. A execução da parte relativa às terras indígenas Baú e Menkragnoti
ficou a cargo do Instituto Kabu, organização dos Kayapó Mekrãgnoti que foi
criado para assumir ao desafio de executar os programas estruturados a
partir de uma ampla discussão com as comunidades e pactuados com os
demais envolvidos (DNIT, Funai e Ibama). Esse papel vem sendo
desempenhado com grande eficiência, o que permite incluir o PBA-CI dos
Kayapó como um caso de êxito em projetos dessa natureza. (Nota TécnicaKABU: Os Kayapó Mekrãgnoti e a BR 163 – anexo 10)
Já os programas definidos para a Terra Indígena Panará, em função de um
arranjo estabelecido entre Funai e DNIT, ficou sob responsabilidade do órgão
indigenista. Esse arranjo, anômalo do ponto de vista das atividades fim dessa
autarquia, persistiu ao longo do tempo e provocou uma defasagem entre as
execuções a cargo da organização Kayapó e a cargo da Funai, tanto em
termos dos resultados obtidos quanto à capacidade de execução dos
recursos financeiros previstos. O PBA-CI executado pelo Instituto Kabu
desde 2010 é resultado de um amplo processo de discussão junto às
comunidades e de um esforço muito grande por parte da instituição, seus
consultores e da própria Funai para que as ações a serem implementadas
fossem vinculadas de maneira efetiva aos impactos previstos e a seus efeitos
sobre as comunidades e os territórios Kayapó. (Nota Técnica/KABU: Os
Kayapó Mekrãgnoti e a BR 163 – anexo 10)

Deste modo, do exposto e do que se depreende dos documentos que
instruem a presente demanda, a excepcionalidade da medida adotada pela FUNAI,
de executar ações de responsabilidade do poluidor-pagador, embora tenha sido
fundamental para o início da implementação das medidas mitigatórias gerou um
descompasso de execução e de resultados entre os dois grupos, que se tornou
ainda maior em razão dos inúmeros atrasos no repasse dos recursos pelo DNIT.
Por outro lado, a execução de programas do PBA pela FUNAI, mesmo
que mal executados, tornou-se uma comodidade para o empreendedor, que sequer
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reprodução física e cultural serão potencializadas com ações sustentáveis.
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precisou constituir equipe técnica ou mesmo pagar consultores para os programas.
Com prejuízos ao povo Panará, reconhecidos pela FUNAI. E que merecem ser
auferidos e recompostos.

3.2 Da análise do PBA: programa 6 (ramais) a ser executado pelo DNIT

Dentre os 06 (seis) subprogramas do PBA-CI, apenas 01 (um) é de
execução direta pelo DNIT: o Melhoramento de Acessos/Ramais. Esse programa
visa a melhoria da infraestrutura de acesso às aldeias indígenas (estradas, ramais,
pontes e pistas de pouso). Por essa razão, foi definido como de viés estratégico

A previsão desse programa advém da necessária transversalidade
entre as inúmeras ações, tal como advertido e recomendado no PBA-CI. É a
principal ação destinada a potencializar os impactos positivos da rodovia, por meio
do que se afirmou viável enfrentar os impactos negativos. Garantia para o
escoamento da produção de castanha-do-Pará, cumaru, artesanato e demais
produtos fomentados pelo Subprograma de Alternativas Econômicas Sustentáveis.
Além disso, a melhoria do acesso às aldeias, por evidente, implica
compartilhar com os povos indígenas atingidos pelo empreendimento os benefícios
que a rodovia traria para a região. Melhores condições de acesso às aldeias
refletem na facilidade de atendimento à saúde, por exemplo.
Por essas razões, o Estudo de Impacto Ambiental recomendou
fortemente a cautela quanto ao cumprimento dos prazos para execução dessas
ações, uma vez que gerariam grande expectativa nas comunidades.
Em março de 2020, a FUNAI encaminhou ao Ministério Público Federal
o ofício n. 333/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI, contendo o detalhamento deste
subprograma, com a indicação das respectivas ações previstas para o DNIT por
terra indígena, considerando as inúmeras pactuações ocorridas durante os anos de
execução do PBA-CI.
1. Plano de Trabalho, firmado entre a Funai e o DNIT, em dezembro de 2008:
para execução direta pelo DNIT do Subprograma VI – Melhoramento de
Acesso/ Ramal, composto pelas seguintes ações as Terras Indígenas - Baú,
Mekragnotire, Panará:
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para dar apoio logístico às outras ações (PBA-CI – anexo 03).
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1.1 Recuperar o acesso terrestre à aldeia, dentro dos limites da TI e
recuperar uma pista de pouso da aldeia Baú;
1.2 Readequar o acesso terrestre às aldeias de todas as TIs;
1.3 Recuperação de 40 km de ramal e da pista de pouso da aldeia
Nassepoty (TI Panará);

4) Plano de Trabalho firmado entre FUNAI e DNIT em abril de 2015, prevendo
dentro do Subprograma Melhoramento de Acesso/Ramal, a recuperação dos
ramais de acesso dentro dos limites das TI Baú, Mekragnotire e Panará, bem
como recuperação da pista de pouso. Ações que deveriam ser realizadas ao
longo do período de execução do segundo ciclo do PBA-CI, até dezembro de
2019
5) Termo de Compromisso firmado em 2016, para construção e manutenção
de ponte sobre o Rio Jabuí (Xixé), na TI Mekragnotire.
6) Compromisso de DNIT, IBAMA e FUNAI com as comunidades Kayapó para
abertura de novos ramais dando acesso às novas aldeias (Mekragnoti Velho,
Kawatum, Krymey e Krambory) e continuidade de manutenção dos ramais
já abertos (aldeias Pykany e Kubenkokre, Pyngraitire). A Minuta do Termo
de Compromisso, elaborada pelo DNIT, foi revisada pela Funai, encaminhada
ao Ibama e aguarda retorno, para posterior encaminhamento ao DNIT.
(anexo 11)

Em linhas gerais, o inadimplemento do Subprograma Melhoramento
de Acessos/Ramais por parte do DNIT, já foi atestado em inúmeras manifestações
da FUNAI, tendo sido objeto de manifestações e de reiteradas reuniões em Brasília,
com DNIT, FUNAI e IBAMA. Ocasiões em que os indígenas foram forçados a se
deslocar de suas terras para cobrar o cumprimento das obrigações em atraso por
parte do DNIT. Leia-se parte do que se depreende dos pronunciamentos da FUNAI:
O Subprograma de Melhorias de Acessos e Ramais, de responsabilidade de
execução do DNIT, apresenta atrasos significativos, além de ser verificado
que outros compromissos assumidos pelo DNIT junto aos povos indígenas
da região ainda não apresentaram as soluções adequadas.
O Subprograma de Acessos e Melhoria de Ramais, de execução direta do
DNIT, está com atraso de mais de 10 (dez) anos, no que se refere às ações
na Terra Indígena Panará.
Em relação ao Subprograma de Acesso e Melhoramento dos Ramais, cuja
responsabilidade de execução é do DNIT, é necessário ajustes e
implementação efetiva das ações previstas, uma vez que se verifica um
atraso significativo.
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3. Termo de Compromisso entre Funai, DNIT e Ibama, em agosto de 2012,
para viabilizar a construção dos caminhos de serviço para acesso a Terra
Indígena Mekragnoti, com vistas à conclusão dos 15 km que faltavam para
o acesso à TI Mekragnotire, até o Rio Pitchacha; e à implantação de
caminhos de serviço, dentro da TI, para acesso às aldeias, com extensão
aproximada de 297 km. Para essas atividades deveriam ser realizados os
serviços de desmatamento e limpeza, deslocamento, terraplanagem,
implantação de bueiros e mobilização, construção de pontes de madeira e
manutenção e desmobilização de canteiro
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Outra observação importante refere-se ao Subprograma de Acesso e
Melhoramento dos Ramais, cuja responsabilidade de execução é do DNIT.
Ainda que tenha sido firmado Termo de Compromisso entre Funai, DNIT e
Ibama para viabilizar a construção dos caminhos de serviço para acesso a
Terra Indígena Mekragnoti, importante registrar que tal encaminhamento se
deu após anos de atraso. Em relação às ações da Terra Indígena Panará,
registra-se o atraso de mais de 10 (dez) anos na execução. (Informação
Técnica 117/2020-FUNAI – anexo 04)

Com relação às pistas de pouso, previstas desde o EIA, não há notícia
de execução da ação por parte do DNIT, salvo o cascalhamento realizado na aldeia
Pukany da TI Mekragnotire.
Não bastasse o amplo descumprimento da obrigação, o DNIT deixou
de prestar informações ao órgão de licenciamento. Conforme consta da Informação
Licenciamento da FUNAI solicitou ao DNIT um relatório atualizado referente à
execução das ações de sua responsabilidade, previstas no Subprograma de
Acesso/Melhoria dos Ramais do PBA, e comunicou ao Ministério Público Federal
que “não há registro no processo de resposta ao ofício”.

3.2.1 Dos ramais e acessos na Terra Indígena Panará

No que se refere às obrigações previstas para a Terra Indígena Panará,
a FUNAI afirma que o descumprimento é de mais de dez anos.
O inadimplemento total dessa obrigação foi comunicado formalmente
pela FUNAI ao licenciador (IBAMA), em abril de 2018, por meio do ofício
164/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI, no qual é detalhado o histórico das tratativas em
torno da questão da estrada de acesso à aldeia Panará. Vale a descrição do
documento:
1. Cumprimentando-a, vimos, através deste, comunicar o atraso no
cumprimento das medidas de compensação ambiental por parte do DNIT, no
âmbito do Componente Indígena do PBA das obras de pavimentação da BR
163, trecho Guarantã do Norte/MT à Rurópolis/PA.
2. Conforme consta no PBA supracitado, de 2006, dentro do subprograma 6
- melhoramentos de acesso e ramais, há a previsão de recuperação, por
parte do empreendedor, de 40 km de ramal e da pista de pouso da aldeia
Nassepotitti, Terra Indígena Panará. A meta era melhorar o acesso terrestre
e pista de pouso existente no primeiro período de seca após o início do
programa.
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Técnica 117/2020-FUNAI (anexo 04), em 2018, a Coordenação Geral de
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3. Do mesmo modo, para a execução do Programa de Apoio às Comunidades
Indígenas, foi celebrado Termo de Cooperação entre DNIT e FUNAI,
publicado no DOU de 24/12/2008, com 05 (cinco) anos de vigência, já tendo
sido aditivado três vezes.
4. Contudo, até o presente momento, esta medida não foi
implementada. A questão vem sendo discutida em diversas ocasiões,
conforme pode ser verificado nos documentos:
a) Ata de reunião realizada com [equipe] técnica e lideranças indígenas,
ocorrida em 10 e 11/09/08:
O DNIT se compromete a executar três ações junto aos Panará, quais sejam
[...] o planejamento da construção dos ramais de acesso;

b) Extrato de reunião no DNIT, ocorrida em 17/09/08:

c) Síntese de reunião entre FUNAI, DNIT e lideranças indígenas, ocorrida em
27/10/10:
Na seqüência a sra. Bárbara fez um breve relato do processo do licenciamento
ambiental da BR-163, informando a comunidade dos procedimentos adotados
pelo DNIT na execução das melhorias dos ramais das aldeias Baú, Pykany,
KBK e Panará. [...]

e) Despacho CODEP/DNIT, de 06/10/17 (SEI nº 0514666):
2. De forma resumida, informamos que, em 27 de abril de 2017, foi realizada
no auditório térreo do DNIT uma reunião que contou com a participação de
representantes da FUNAl, IBAMA, DNIT e TI Panarás, para tratar de assuntos
relativos a manutenção do ramal de acesso àquela comunidade indígena.
3. Após muitos debates, o Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT
explicou que os serviços de manutenção do ramal indígena não estavam
incluídos no rol de obras ou serviços de manutenção previstas para 2017, por
isso, não existe orçamento destinado a tal fím. Como conseqüência, o Diretor
informou que o DNIT, junto com IBAMA e FUNAl iriam juntos solicitar, ao
Ministério dos Transportes, recurso específico para este fim, para tal, seria
necessário a elaboração de um orçamento estimado para os serviços de
manutenção daqueles ramais.[...]

5. A FUNAI, reiteradas vezes, cobrou a execução da manutenção dos ramais
ao DNIT. Na última reunião ocorrida no dia 02/03/2018, a FUNAI, ISA e
representantes indígenas expuseram que não houve avanço significativo nos
trâmites necessários para o cumprimento desta obrigação, que é aguardado
há mais de oito anos, desde que a obra foi iniciada na BR-163[...] Nesta
ocasião, foi acordado que o DNIT se manifestaria até a data de 06/04/2018,
enviando oficialmente à FUNAI informações atualizadas acerca do avanço no
processo para licitação e contratação dos serviços em questão e previsões
consistentes de prazos (nº SEI 0528573). Contudo, até o momento, não
recebemos quaisquer informações sobre o andamento dos trabalhos,
atrasando, mais uma vez, a implementação da medida.
7. Diante do exposto, solicitamos que o IBAMA tome as medidas cabíveis
diante do atraso no cumprimento das obrigações pelo empreendedor.

Corroborando a manifestação da FUNAI, leia-se o que se extrai da Ata
de Reunião realizada na Diretoria Geral do DNIT em abril de 2018, com o povo
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A FUNAI então solicitou que fossem priorizados, além dos veículos e dos
barcos, o ramal dos Panará e a pista de pouso da Aldeia do Baú. O DNIT
informou que enviará uma engenheira para realizar a avaliação dos serviços
a serem executados no ramal e na pista de pouso e solicitou que fosse
acompanhada por técnico da FUNAI;
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Panará, DNIT e FUNAI.
A Coordenadora Geral de Meio Ambiente do DNIT, Angela Parente, abriu a
reunião dando boas-vindas aos presentes. Informando que reconhece a
demora do DNIT no atendimento da demanda de melhoria do ramal, a qual
tem respaldo legal, consta do PBA da rodovia e que, portanto será cumprida
como obrigação do DNIT pactuada no licenciamento da obra.
Rodrigo Portal [coordenador de programas e serviços do DNIT], informou
que foi indicada uma rubrica orçamentária, mas que nessa rubrica os
recursos já estão comprometidos quase em sua totalidade para outras obras
e que se for executada esse ano será necessário uma suplementação. Para
o ano que vem é possível lançar como previsão. Afirmou que este ano não
será possível, mas garantiu que no início do ano que vem a obra começará.

A Coordenadora Geral de Licenciamento Ambiental da FUNAI, Janete
Carvalho, informou que o DNIT está muito atrasado, mais de 8 anos, e que
a questão do orçamento é pertinente agora, mas que anteriormente não era
uma questão determinante a justificar tal atraso. Informou que a FUNAI já
comunicou ao IBAMA o descumprimento sumário do PBA e ressaltou que o
DNIT afirmar novamente que não há recurso não é uma resposta
satisfatória.(Ata Reunião DNIT/2018 – anexo 13)

Após essa reunião, não tendo o DNIT uma vez mais cumprido o
prometido, os Panará se deslocaram até a sede da Procuradoria da República em
Altamira, ocasião em que expressaram a tristeza da sua história de contato com a
rodovia, agora representada pelo DNIT, que “engana o Panará há muito tempo”.
Ano após ano o órgão promete realizar obras de manutenção das vias,
dizendo que tem recurso disponível e chega a dizer que designará uma
equipe para fazer levantamento para, então, direcionar o maquinário para
dar início às obras, mas já estão cansados de cobrar e não serem atendidos.
(Ata de Reunião MPF/2019 – anexo 14)

Para além do descumprimento de mais de uma década, a teatralidade
da relação do DNIT com os Panará, expressa menosprezo pelo compromisso
firmado na ocasião das análises de viabilidade do empreendimento. O EIA descreve
o significado da abertura desse ramal para os indígenas.
A negativa do DNIT por mais de 10 (dez) anos em garantir ao Panará
o acesso aos impactos positivos da rodovia merece ser devidamente apurado, não
apenas quanto aos prejuízos materiais e de execução dos programas do PBA-CI
para os quais esse subprograma n.06 era estratégico, mas quanto ao sentimento
de tristeza e decepção que esse grupo sobrevivente manifestou na presença do
Ministério Público Federal.
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O Cacique Sokren se queixou que o DNIT não está fazendo a parte que lhe
cabe no que foi acordado com os indígenas no PBA, quando concordaram
com a pavimentação da rodovia e que, sendo assim, vão quebrar o asfalto
para nasça mato, no lugar da antiga aldeia onde havia um cemitério.
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3.2.2

Dos

ramais

e

acessos

nas

Terras

Indígenas

Baú

e

Mekragnotire

Com o povo Kayapó Mekrãgnoti não é diferente a insatisfação face à
dificuldade de acesso no interior da Terra Indígena, por ausência e demora no
cumprimento das obrigações previstas. Em reunião realizada no DNIT, junho de
2018, o Cacique Kadjure informou que a estrada de acesso às aldeias estava
intrafegável e que a produção de castanha a ser comercializada para ajudar as
famílias kayapó poderá se perder. Perguntou se o DNIT vai pagar pela castanha

No que se refere à Terra Indígena Baú, a obrigação inicial do DNIT
consistia em fazer a manutenção para manter trafegável o ramal de acesso às
aldeias, conforme os Plano de Trabalho pactuados entre FUNAI e DNIT em 2008 e
abril de 2015, que previram a recuperação dos ramais de acesso dentro dos limites
das TI Baú, bem como recuperação da pista de pouso. Ações que deveriam ser
realizadas ao longo do período de execução do segundo ciclo do PBA-CI, até
dezembro de 2019.
Em março de 2020, a FUNAI comunicou ao Ministério Público Federal
quanto ao inadimplemento atual dessa obrigação:
a) Apenas uma obra de manutenção foi realizada;
b) Conforme registrado em ata de reunião, realizada em 15/06/2018, as
lideranças indígenas estão cobrando que haja a manutenção do ramal de
acesso;
c) Na referida reunião, o DNIT informou aos presentes que a demanda foi
comunicada à Coordenação-Geral de Manutenção Rodoviária, que se
comprometeu a acionar a Superintendência do Pará, para que levantasse os
custos de manutenção para, então, solicitar orçamento e contratação das
obras; contudo, até o presente momento, não houve retorno do DNIT.(Oficio
333/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI – anexo 11)

No que se refere à Terra Indígena Mekragnotire, foi firmado Termo
de Compromisso em 2012, entre IBAMA, DNIT e FUNAI, como objeto de regularizar
as atividades relacionadas aos caminhos de serviço para acesso às aldeias da Terra
Indígena Mekragnotire, a partir da BR-163/PA a serem realizadas em atendimento ao
PBA-CI, com vistas à execução do subprograma de melhoria de Acessos /Ramais.
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se essa vier a se perder. (anexo 17)
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Conforme consta desse instrumento, seu objeto consistia em:
Interligação da TI Mekragnotire à BR 163: conclusão das atividades já
iniciadas, no trecho de aproximadamente 15 km, localizado entre o final do
acesso à BR-163/PA já existente, com 52 Km de extensão, até o Rio
Pitchacha, divisa da Terra Indígena Mekragnotire.
Ramal Kayapó: a partir do Rio Pitchacha, para acesso às aldeias Pycany e
Kubenkokre, com extensão aproximada de 297 km.
Obrigações adicionais previstas: todas as atividades tinham previsão de que
fossem realizados os serviços de desmatamento e limpeza, deslocamento,
terraplanagem, implantação de bueiros e mobilização, construção de pontes
de madeira e manutenção e desmobilização de canteiro.

Quanto a este ponto, segundo avaliação técnica da FUNAI, houve
inúmeras irregularidades na abertura da via de acesso (Ramal Kayapó), além do

b) Foram feitos ramais até as aldeias Pykany, Kubenkokre e Pyngraitire;
contudo, ficaram pendentes a construção de pontes e bueiros;
c) A madeira suprimida pela abertura do ramal de acesso à TI não foi
empilhada nem cubada, conforme previsto no Termo de Compromisso
mencionado, em sua Cláusula Segunda, como parte das obrigações do DNIT:
d) a madeira proveniente de supressão de vegetação para as atividades
desenvolvidas deverá ser destinada, prioritariamente, ao uso nos próprios
caminhos de acesso;
e) o DNIT deverá apresentar ao IBAMA relatório técnico consolidado com
volumetria de madeira suprimida

d) De acordo com relatório de campo elaborado pela equipe técnica a Funai,
em outubro de 2014 e, depois, em 2016, constatou-se que, em razão da
demora, a madeira ficou abandonada à beira do ramal, acabando por
deteriorar-se ou sendo reabsorvida pela floresta. A Funai já havia
encaminhado vários ofícios ao DNIT, notificando o descumprimento, mas, até
o presente momento, não houve providências para essa questão. (Ofício
333/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI – anexo 11)

No que se refere à construção e manutenção de ponte sobre o Rio
Jabuí (Xixé), segundo a FUNAI, a ponte foi construída, mas não houve ações de
manutenção.
Ainda quanto à execução deste Termo de Compromisso, vale destacar
que no dia 30 de agosto de 2017, equipe do Ministério Público Federal realizou
vistoria in loco no Ramal Kayapó, em razão de denúncias por parte dos indígenas
quanto à situação precária do acesso, tendo em vista a não construção de pontes,
a falta de manutenção e o descumprimento do termo de compromisso quanto às
cautelas ambientais impostas pelo IBAMA para a abertura do ramal.
A ação foi acompanhada de equipe de indígenas Kayapó, da FUNAI,
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não cumprimento integral da pactuação:
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do IBAMA e do Instituto KABU. O DNIT embora tenha sido oficialmente convidado
a participar, não compareceu. Com apoio logístico do IBAMA, a equipe sobrevoou
o ramal Kayapó e pousou na aldeia Pykatoti, no limite da TI Menkragnoti, com
objetivo de percorrer de carro a estrada aberta que cortou o interior da TI, até a
aldeia Kubenkokre que fica às margens do rio Iriri.
Segundo o relatório de vistoria (anexo 16), dos 297 quilômetros
previstos, foram abertos apenas 184 quilômetros de estrada. E, do que se
depreende das constatações de campo, inúmeras irregularidades foram facilmente
detectadas, como o abandono de árvores de grande porte caídas na mata e a não
recomposição das áreas tomadas de empréstimo para as obras, que deixam
pequenas marcas de desmatamento ao longo de todo o traçado da estrada. Além
a não construção das pontes e boieiros, o que segundo os indígenas torna
intrafegável o ramal na época da chuva.
Conforme consta da informação técnica da FUNAI, em 2015, foi
firmado novo Plano de Trabalho, em que se indicava, no Subprograma
Melhoramento de Acesso/Ramal, a recuperação dos ramais de acesso dentro dos
limites das TI Baú, Mekragnotire, bem como recuperação da pista de pouso, cujas
ações deveriam ser realizadas ao longo do período, até dezembro de 2019.
A demora na manutenção dessas vias de acesso e a não construção
das pontes é pauta constante das manifestações por parte dos indígenas, tendo
em vista a intrafegabilidade no inverno. A FUNAI comunicou ao Ministério Público
Federal sua avaliação técnica:
h) Em agosto de 2018, foi realizada vistoria (Anexo VI) em obras realizadas
pela empresa JM na TI e a equipe técnica da Funai, acompanhada pelo
Instituto Kabu e lideranças Kayapó, tendo sido observado que ainda faltam
ser realizados: cascalhamento do ramal; Levantamento com aterros nos
locais onde os alagamentos ocorrem com maior frequência no período das
chuvas; Construção de pontes; Substituição de bueiros de tronco de madeira
por bueiro corrugado de metal; Manutenção periódica no ramal. (Ofício
333/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI – anexo 11)

Para além das inadimplências quanto aos instrumentos pactuados,
uma das principais questões para o povo Kayapó envolve a inserção de aldeias que
foram abertas posteriormente à elaboração do PBA-CI e que necessitam ter acesso
aos ramais que ligam a Terra Indígena Mekragnotire à BR 163, sob pena de restar
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disso, o deslocamento por terra no referido ramal envolve alto risco tendo em vista
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prejudicada a execução do Programa de Alternativas Econômicas Sustentáveis do
PBA-CI, bem como os acessos a serviços essenciais.
Conforme se depreende do relatório de vistoria (anexo 15), durante
a visita do Ministério Público Federal ao território Kayapó, ficou evidente a
expectativa das comunidades com relação a abertura de novos ramais para ligação
das aldeias Mekragnoti Velho, Kawatum, Krymey e Krambory, tendo em vista
compromisso que havia sido firmado pessoalmente pelo diretor do DNIT com os
indígenas.
Esse compromisso foi reafirmado pelo DNIT em inúmeras reuniões
com os Kayapó, como se depreende da ata de reunião realizada, em 2017, na sede

Aloisio [FUNAI] informou que há demandas adicionais, em substituição ao
trecho que seria aberto até a aldeia Pykany e que não foi feito. Informou que
em reunião com o IBAMA, o instituto se manifestou de acordo com o pleito
e que irá oficializar ao DNIT a inclusão do pleito dentro do licenciamento
ambiental.
Fabrício informou que o Diretor Executivo do DNIT está de acordo com a
abertura e novos acessos a aldeias na TI Mekregnotire, se a FUNAI e o IBAMA
se manifestaram favoravelmente e inserirem a demanda oficialmente no
âmbito do licenciamento ambiental. (anexo 17)

E, conforme exposto pela FUNAI em comunicação ao Ministério
Público Federal, a execução dessa medida, uma vez já manifestada a concordância
da FUNAI e do IBAMA quanto à viabilidade ambiental da ampliação dos ramais da
TI Mekregnotire, ficou na dependência da pactuação de um novo termo de
compromisso entre FUNAI, IBAMA e DNIT. Segundo a FUNAI:
A Minuta do Termo de Compromisso, elaborada pelo DNIT, foi revisada pela
Funai, encaminhada ao Ibama e aguarda retorno, para posterior
encaminhamento ao DNIT. (oficio 333/2020-FUNAI – anexo 11)

Quanto

a

este

ponto,

vale

destacar

que

a

definição

de

encaminhamentos para um novo Termo de Compromisso para garantia do acesso
das aldeias Kayapó foi afirmado na presença do Ministério Público Federal, em
reunião realizada na sede da Procuradoria Geral da República, em dezembro de
2017. Na ocasião, tanto o IBAMA quanto a FUNAI expressaram as posições
institucionais quanto à viabilidade de ampliação dos ramais de acesso às aldeias,
tendo em vista autorização pendente para os 297 quilômetros, dos quais apenas
184 haviam sido abertos pelo DNIT. Conforme consta da memória da referida
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA
CEP 68.372-222 – Tel. (93) 3515-2526 – www.mpf.mp.br/pa

Assinado eletronicamente por: THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA - 24/08/2020 17:53:30
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082417533051000000307530076
Número do documento: 20082417533051000000307530076

33

Assinado digitalmente em 24/08/2020 17:25. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A77DBC48.133415F2.2CF51CE9.A02BEB4E

do DNIT em Brasília.
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reunião:
O Diretor [de Proteção] do IBAMA, Luciano Evaristo, afirmou a prioridade
que a Terra Kayapó representa para o IBAMA, e que 6 milhões e meio de
hectares são basicamente a floresta Kayapó e que considera a área
estratégica para manutenção do clima e proteção da região. Quanto ao ramal,
afirmou o apoio da instituição e explicou a parceria de fiscalização que existe
entre Ibama e os índios, visto a falta de condições de monitorar a região
durante o todo o ano. [...]
Carla Aquino do IBAMA, informou que se deve fazer uma cláusula aditiva
para implementar o ramal ligando uma aldeia a outra, com justificativa da
necessidade não detectada no momento do PBA. Explicou que a situação não
impõe a realização de licenciamento ambiental, mas a pactuação de um novo
instrumento de cooperação.

Ao final da referida reunião, dentre outros, foi definido o seguinte
encaminhamento:
Pactuação entre IBAMA, DNIT e FUNAI para realização das obras de
ampliação do ramal Kayapó, consubstanciando em novo instrumento de
acordo, sendo que o IBAMA fará a minuta do termo de cooperação, com
prazo previsto para 7 de janeiro.
O DNIT encaminhará o pedido ao relator do orçamento de 2018 solicitando
previsão orçamentária para execução dos serviços de ampliação do ramal;

No documento em que encaminha ao IBAMA a minuta do Termo de
Cooperação para ampliação dos ramais, a FUNAI reitera a importância da ligação
dessas aldeias à via de acesso, uma vez que estão sendo prejudicadas na execução
do PBA-CI.
Em resposta ao Ofício 231/2018/DILIC-IBAMA, que enviou a esta Fundação
a minuta de termo de compromisso a ser celebrado entre FUNAI, IBAMA e
DNIT, referente às obras de manutenção, conservação e implantação dos
acessos à Terra Indígena Mekragnotire - povo Kayapó, encaminhamos as
nossas sugestões de alteração da minuta, em anexo.
2. Gostaríamos de salientar que estas aldeias nas quais serão implantados
acessos, conforme descrito na Cláusula Primeira, I da minuta, foram
contempladas com vários projetos quando da revisão do PBA-CI em 2015,
de acordo com o Plano de Trabalho presente no Quarto Aditivo ao Termo de
Cooperação assinado entre DNIT e FUNAI, que também segue em anexo.
(Ofício 399/2018-FUNAI – anexo 19)

Conforme consta da informação encaminhada pela FUNAI ao
Ministério Público Federal, datada de março de 2020, não houve avanço na
pactuação do Termo de Compromisso para ampliação dos ramais. (anexo 11)
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA
CEP 68.372-222 – Tel. (93) 3515-2526 – www.mpf.mp.br/pa

Assinado eletronicamente por: THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA - 24/08/2020 17:53:30
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082417533051000000307530076
Número do documento: 20082417533051000000307530076

34

Assinado digitalmente em 24/08/2020 17:25. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A77DBC48.133415F2.2CF51CE9.A02BEB4E

O Diretor do DNIT, Halpher, informou que o DNIT dará seguimento ao
compromisso assumido pelo Diretor Walter, de ampliar o restante da
quilometragem, considerando que da parte dos indígenas não haverá nova
demanda nesse sentido. (Memória de Reunião/PGR/2017 – anexo 18)
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Para além disso, o compromisso interinstitucional assumido perante
os Kayapó Mekragnotire foi descumprido pelo DNIT, que ora passa a afirmar que
não lhe compete a abertura de novos ramais, uma vez que não prevista no PBACI. Leia-se o que se depreende de ofício encaminhado à FUNAI.
Tais ações não fazem parte das obrigações pactuadas no âmbito do
licenciamento ambiental do empreendimento, e que, em que pese já tenham
sido tomadas providências por gestões anteriores do DNIT que visavam tal
execução, o entendimento que vige por parte do DNIT é no sentido de que
a abertura de tais ramais não estão no rol de obrigações assumidas pelo
DNIT. (Ofício 69844/2020/DNIT – anexo 20)

Por primeiro, cumpre registrar que já consta do Termo de
Compromisso entre DNIT, FUNAI e IBAMA a previsão de abertura de 297
quilômetros de ramais na TI Mekragnotire, tendo o DNIT realizado a execução de
sobre isso.
Ademais, as obrigações do PBA-CI devem ser atualizadas de acordo
com as circunstâncias dos seus ciclos de execução. E, no caso, trata-se de
compreender o que representa o acesso a novas aldeias, cuja criação pode
inclusive ser depreendida da dinâmica territorial do Kayapó como forma de resistir
ao cerco de seu território. Além disso, a FUNAI já atestou a importância desses
ramais à execução dos programas do PBA/CI, devendo fazer parte do subprograma
de responsabilidade direta do DNIT. Trata-se tão somente de atualização do PBACI mediante novo Termo de Cooperação, que o IBAMA inclusive já minutou.
O que mais chama a atenção nessa discussão da abertura de novos
ramais é que o quão sensível ela é para o povo Kayapó, tendo em vista o
compromisso firmado pelo DNIT em reiteradas oportunidades. E depois negado.
Portanto, embora dependa de uma pactuação com órgão indigenista
e o licenciador, a abertura dos novos ramais já é, há mais de três anos, uma
obrigação do DNIT perante o povo Kayapó. E como tal deve ser adimplida, uma
vez que o órgão ambiental afirmou não haver óbices.
Conforme manifestou o Diretor de Proteção do IBAMA na reunião
realizada na Procuradoria Geral da República (anexo 18), não podemos subestimar
a importância do Kayapó na proteção desse território tradicional, e cumpre recorrer
aos dados empíricos levantados em relatório antropológico produzido por Gustaaf
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apenas 184 quilômetros. (anexo 15) A FUNAI já se manifestou inúmeras vezes
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Verswijver, denominado “O impacto da Rodovia BR-163 na Vida Atual dos índios
Mekrãgnoti”, que analisa a experiência e o monitoramento do uso do ramal Kayapó,
demonstrando que seu papel é positivo ao facilitar o escoamento da produção, o
acesso a serviços e a infraestrutura, e em garantir a execução das ações do PBACI e de outros projetos em execução, além viabilizar o acesso dos agentes da
SESAI e FUNAI locais.
É preciso entender que quando fala dos novos ramais, o Kayapó não
está pedindo um espelhinho, um agrado ou um favor. É preciso levar o Kayapó a
sério e relembrar o histórico desse processo. Os compromissos inaugurais e o
desafio que esses indígenas assumem na defesa de seus territórios.

todas as formas de relação com os povos indígenas. E a negligência do DNIT com
o único programa que lhe coube a execução direta precisa ser apurada, com a
devida responsabilização, além da imediata imposição de cumprimento das ações
pendentes.

4. DA RENOVAÇÃO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA-CI) PARA
SEU TERCEIRO CICLO DE EXECUÇÃO

4.1 Da necessidade de renovação e não interrupção

É premissa do processo de licenciamento ambiental a necessidade de
que as ações de mitigação perdurem na medida e enquanto durarem os impactos
do empreendimento. Sendo o Programa Básico Ambiental a prova da sua
viabilidade.
Quanto a este ponto, há um evidente consenso de que o PBA-CI da
BR 163, com termo de vigência em 2019, deve ser renovado, na atual fase do
licenciamento, em que se concluem as obras de pavimentação, iniciando-se os
trâmites para uma possível concessão da rodovia.
Ocorre que também é premissa desse processo que o poluidorpagador para se eximir de qualquer de suas responsabilidades deve fazer prova
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cabal de seu cumprimento ou demonstrar tecnicamente que as alterações fáticas
as fazem não mais necessárias.
No caso da pavimentação da rodovia BR 163, o EIA considerou os
impactos positivos como permanentes e os impactos negativos como de longo
prazo, podendo inclusive se extrair um prognóstico de que a pressão sobre as
Terras Indígenas fosse crescente. Seja pelo aumento do fluxo de pessoas em
decorrência da conclusão das obras e a melhora da estrada, quanto pelo aumento
da ocupação do entorno e a pela escassez dos recursos naturais, em virtude da
exploração predatória das áreas não indígenas. Podendo inclusive advir novos
impactos não prognosticados.

BR-163” (anexo 10), o período entre os estudos de impacto ambiental das obras
da BR-163 e o momento atual foi marcado por recordes de desmatamento na
Amazônia e também na região de inserção da rodovia.
Segundo avaliação do Instituto KABU, os impactos previstos no EIA
concretizaram-se, com aumento da pressão fundiária, expansão do desmatamento,
multiplicação dos focos de queimada e proliferação do garimpo ilegal no entorno
das terras indígenas afetadas.
No período decorrido entre a Licença de Instalação dos primeiros trechos
contemplados, em janeiro de 2008, e os dias atuais, todos os impactos
previstos no EIA/RIMA concretizaram-se em maior ou menor grau. Ainda que
a implementação do PBA BR-163 Componente Indígena tenha sido
fundamental para a atenuação desses impactos sobre os Kayapó, a
complexidade do cenário estabelecido a partir do início da pavimentação da
rodovia deu uma nova dimensão ao desafio enfrentado e trouxe um nível de
incerteza à dinâmica do relacionamento dos indígenas com a sociedade
envolvente que torna fundamental que se reforcem as ações que obtiveram
inegáveis acertos e se avaliem as principais lacunas observadas na tentativa
de mitigar os impactos que ainda se farão notar sobre as populações
indígenas da região.

A análise das imagens de satélite demonstra as transformações
acarretadas após a pavimentação da rodovia, e o cerco que se formou ao redor
das Terras Indígenas.
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Mekrãgnoti e Panará foi constatada pelo Ministério Público Federal, em vistoria
realizada com o IBAMA, em 2017. Sendo que a sequência de imagens que consta
do Relatório de Missão do MPF demonstra que: o limite do desmatamento é o limite
das Terras Indígenas, sendo marcante o contraste entre a nuvem de fumaça das
áreas de floresta derrubada e o tapete verde que cobre as terras do povo Kayapó
Mekragnotire.
A percepção do povo Kayapó quanto às transformações que operam
ao redor de seus territórios é descrita no “Relatório de Avaliação do Subprograma
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de Alternativas Econômicas PBA da BR-163”. Para os indígenas, não apenas os
impactos previstos se confirmaram, com houve o desencadeamento de diversos
outros problemas motivados pelas mudanças trazidas pela pavimentação da BR163. Relatam episódios de pressão sobre os recursos naturais, invasões,
multiplicação de garimpos ilegais, retirada ilegal de madeira, com consequências
e desdobramentos negativos. O que indica, segundo o Instituto KABU que os
Kayapó enfrentam um momento crucial para sua sobrevivência física e cultural. E
que, a exemplo do ocorrido no ciclo do garimpo e do mogno verificado nos anos
1980, a proliferação de atividades ilegais representa um estresse agudo para essas
comunidades e sinaliza de forma muito clara o equilíbrio instável sobre o qual se
movem as instituições que estão diretamente envolvidas com a gestão de seus

Não fosse a execução dos projetos a ele subordinados, não é difícil imaginar
um cenário ainda mais conflituoso, com efeitos significativos sobre os
indígenas que se encontram na área aqui considerada. Ainda assim, alguns
aspectos apresentaram um agravamento nos últimos anos, como são, por
exemplo, as interferências sobre a cultura indígena, com o aumento do
assédio de agentes de atividades ilegais sobre as comunidades Kayapó e as
pressões sobre seus territórios com a consequente sensação de insegurança
e vulnerabilidade a que essas populações estão sujeitas. (anexo 10)
(…) A renovação do PBA BR-163 Componente Indígena impõe-se como uma
exigência tanto do ponto de vista do processo de licenciamento, haja vista a
situação em que a rodovia se encontra, com diversos trechos de
pavimentação inconclusa, como do ponto de vista dos efeitos que a alteração
na dinâmica do uso da terra em toda a região e de sua estruturação como
corredor de exportação de commodities agrícolas para os portos da região
norte vem acarretando sobre as comunidades Kayapó das Terras Indígenas
Baú e Menkragnoti. (anexo 10)

As conclusões dos indígenas coincidem com as avaliações da equipe
técnica da FUNAI, que na Informação Técnica 155/2020/FUNAI menciona as
conclusões quanto à verificação dos principais impactos identificados:
1. Os impactos previstos no EIA foram confirmados;
2. As ações do PBA tiveram capacidade de resposta inferior à evolução dos
impactos;
3. O Instituto Kabu teve capacidade de monitoramento e análise superior ao
poder público;
4. A FUNAI teve uma baixa capacidade de gestão e execução;
5. As ações de responsabilidade do DNIT tiveram execução abaixo do
esperado;
6. Há novos focos de ameaça – advindos do eixo da BR 163 (desmatamento
e pressão fundiária). (anexo 21)
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Em razão desse diagnóstico a FUNAI afirmou a necessidade de
atualização das ações – considerando o aumento populacional e dinâmica de
ocupação do território, além do adimplemento das ações pendentes por parte do
DNIT, em diálogo com as comunidades, apontando a necessidade de renovação do
Plano Básico Ambiental para um novo ciclo. E afirmou com veemência a
importância de não haver quebra de continuidade das ações em curso. (anexo 21)

4.2 Do trâmite pactuado para renovação do PBA-CI da BR 163

A renovação do PBA depende da apresentação de proposta pelo
precedidas de consulta e manifestação dos povos indígenas afetados.
Desde modo, houve consenso em torno da necessidade de renovação
do PBA-CI da BR 163. E a FUNAI, já em 2019, oficiou ao IBAMA para que fosse
inserida no licenciamento ambiental a continuidade das ações deste Componente
Indígena, como condicionante do processo, mediante a apresentação de um novo
Plano de Trabalho e continuidade do Termo de Cooperação existente, que deveria
ser então atualizado. (Ofício 1031/2019/CGLIC/DPDS/FUNAI).
A equipe técnica da FUNAI afirmou, peremptoriamente, em mais de
uma oportunidade, que a renovação do PBA-CI deveria se dar sem a interrupção
das ações em curso.
Como citado anteriormente, a continuidade do PBA ainda se faz necessária,
devido aos impactos ainda identificados juntos aos povos e terras indígenas.
O processo de renovação do PBA está em discussão entre DNIT, Ministério
de Infraestrutura e Funai, devendo ser proposto novo PBA pelo DNIT, a ser
avaliado pela Funai. Até que esse processo seja finalizado, são necessárias
ações para que não exista descontinuidade das ações em execução. Daí a
necessidade de aditamento do atual Termo para além de prazo de execução
das ações em atraso. A garantia da execução das ações sazonais - que geram
renda - das ações administrativas, que permitirão a execução das ações e
de parte das ações de proteção, dão a garantia de continuidade das ações,
dando tranquilidade para a discussão adequada da renovação do PBA.
(Informação Técnica 115/2020-FUNAI – anexo 06)

E com vistas a garantir o trâmite para a pactuação do PBA-CI, sem
descontinuidade, em novembro de 2019 foi assinado um novo aditivo ao Termo de
Cooperação entre DNIT e FUNAI (o quinto na sua história) que prorrogou, com
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reflexos financeiros, o PBA então em curso até junho de 2020, data em que se
previu estar finalizado o novo instrumento para execução dos programas
mitigatórios deste Componente Indígena.
A não ruptura das ações durante esses meses seria garantida por
meio de um repasse financeiro por parte do DNIT, definido como emergencial, que
em realidade trata-se de um aditivo destinado às atividades indispensáveis do
primeiro semestre de 2020. Em compromisso firmado com os indígenas, esse
repasse deveria ser realizado mediante a descentralização dos recursos até o mês
de abril do corrente ano, conforme afirmado pelo próprio DNIT em ofício
encaminhado ao Ministério Público Federal (Ofício 49725/2020-DNIT – anexo 23)

aldeias da Terras Indígenas Mekragnotire e Baú enviou proposta ao DNIT e à Funai,
com uma versão inicial das ações que os indígenas consideram necessárias para a
continuidade do PBA. E os indígenas Panará encaminharam planilhas com parte
das discussões realizadas nas aldeias. Segundo a FUNAI,
Tais documentos foram remetidos ao DNIT, enquanto material "bruto" para
que aquele Departamento pudesse construir uma proposta de
enfrentamento e controle dos impactos ainda verificados na região da
pavimentação
e
operação
da
rodovia
(Informação
Técnica
115/2020/CGLIC/FUNAI)

Uma vez encaminhada a manifestação dos indígenas, caberia ao
empreendedor apresentar à FUNAI a proposta de PBA-CI, para análise e avaliação
do órgão indigenista e pactuação de novo Termo de Cooperação, ou instrumento
semelhante para execução descentralizada, até junho de 2020. Garantida a não
descontinuidade dos programas pelo repasse financeiro que deveria ser transferido
em abril.
Não é isso, entretanto, o que se depreende das investigações
realizadas pelo Ministério Público Federal, cujos documentos instruem a presente.
Sem o repasse do recurso emergencial e sem apresentação de uma
proposta de PBA-CI pelo DNIT, o primeiro semestre de 2020 foi marcado pela
ruptura do processo de mitigação dos impactos da pavimentação da rodovia,
gerando grave insegurança nas comunidades Kayapó e Panará.
A omissão deliberada do DNIT e o desvio da função institucional da
FUNAI é que se demonstrará a seguir.
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4.3 Do descumprimento por parte do DNIT de suas obrigações quanto à
renovação do PBA-CI e à garantia de sua não interrupção

Considerando a impossibilidade de ruptura de ações indispensáveis,
bem como a imprescindibilidade de se manter o isolamento dos povos indígenas
no contexto pandêmico atual, o Ministério Público Federal comunicou ao DNIT a
importância do cumprimento dos prazos, tendo este informado que estaria
autorizada a celebração de Aditivo de Prorrogação de Prazo com Reflexo Financeiro
ao Termo de Cooperação s/n (repasse emergencial).

prestação de contas físicas das atividades realizadas pela FUNAI e alegou
pendência de manifestação desta quanto aos questionamentos formulados, bem
como ausência de restituição dos documentos necessários à finalização dos
trâmites para a assinatura do referido termo (Ofício 49725/2020/DNIT - anexo 23).
Por sua vez, a FUNAI, em resposta ao Ministério Público Federal,
informou ter encaminhado ao DNIT os relatórios e prestações de conta entre 2008
e 2016 (Ofício nº 339/2017/CGLIC/DPDS-FUNAI), bem como a prestação de
contas e relatórios referente a 2017 (Ofício nº 655/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI) e
os

relatórios

e

prestações

de

contas

de

2018

(Ofício

nº

383/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI). E que a prestação de contas de 2019 ainda não
estava consolidada devido ao atraso de repasse dos recursos por parte do DNIT,
mas teria sido enviado ao DNIT avaliação parcial do cumprimento do objeto, por
meio da Informação Técnica nº 113/2020/COMCA/CGLIC/DPDS-FUNAI.(anexo 24)
A FUNAI também encaminhou ao Ministério Público Federal a
Informação Técnica 117/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI, por meio da qual afirma não
haver mais quaisquer pendências com relação ao DNIT, estando devidamente
reconhecida pelo órgão indigenista a conformidade das ações em curso, tanto em
relação ao PBA-CI quanto à normativa aplicável.(anexo 04)
Com efeito, a FUNAI encaminhou ao DNIT os Planos de Trabalho
propostos para os territórios Panará, Baú e Makragnoti, bem como a Informação
Técnica n. 113/2020/COMCA/CGLIC/DPDS-FUNAI, com considerações sobre o
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cumprimento

do

objeto

no

ano

de

117/2020/COMCA/CGLIC/DPDS-FUNAI

2019,
com

e

a

dados

Informação
contidos

Técnica

no

n.

Processo

08629.000089/2009-65 sobre a execução das ações, além de referência às
prestações de contas e relatórios de execução encaminhados ao DNIT ao longo
dos anos (Ofício 575/2020-FUNAI – anexo 25).
Em 22 de maio de 2020, os indígenas Kayapó procuraram o Ministério
Público Federal e encaminharam a Carta 37/2020, na qual o Instituto KABU
manifesta a apreensão diante do cenário de incertezas provocado pela paralização

Adicionados ao problema da pendência do repasse de recursos financeiros
do plano emergencial, faltam posicionamento e informações sobre a análise
da terceira etapa do CI-PBA da BR-163, cujo plano executivo foi
encaminhado por e-mail no dia 20 de março de 2020 devido à
impossibilidade de entrega física motivada pela pandemia do COVID-19.(...)
Nesse cenário de gravidade e de possível ampliação da exposição de
lideranças e das aldeias associadas, existe ainda do risco presente de
descontinuidade das ações e dos esforços empregados na execução do CIPBA da BR-163.
O instituto Kabu entende que a falta de posicionamento sobre o andamento
das análises, bem como a falta de um prazo para a conclusão e apresentação
do parecer técnico para início da execução da terceira etapa da execução do
CI-PBA é uma violação dos acordos estabelecidos.

Estando evidente a irrazoável morosidade da troca de ofícios entre
FUNAI e DNIT, com riscos à continuidade de atividades essenciais realizadas junto
aos povos Panará e Kayapó em contexto de pandemia, o Ministério Público Federal
expediu ao DNIT e à FUNAI a Recomendação nº. 02/2020/GAB1/PRM/ATM, de 26
maio de 2020 (anexo 27), recomendando, sob as advertências legais:
I - Ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES – DNIT, na pessoa de seu DIRETOR GERAL; Antônio Leite
dos Santos Filho, que, na prática dos atos que reportam à mitigação dos
impactos da BR 163 sobre as Terras Indígenas Panará, Menkragnoti e Baú:
1. Repasse à FUNAI, no prazo de dez dias, os recursos em atraso,
previstos para o mês de abril de 2020, referentes ao Plano
Emergencial, para execução de ações sazonais do Subprograma de
Alternativas Econômicas e Sustentáveis e ações administrativas e de
proteção para o primeiro semestre de 2020 junto ao povos Panará e Kayapó,
mediante Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo com reflexo financeiro ao
Termo de Cooperação s/n, celebrado entre DNIT e FUNAI, conforme
compromisso firmado no licenciamento ambiental da BR 163.
2. Encaminhe à FUNAI, no prazo de trinta dias, os Planos de Trabalho
para renovação do PBA CI da BR 163, referentes às Terras Indígenas
Panará, Menkragnoti e Baú, devidamente analisados e aprovados. A
análise do DNIT deverá tomar como pressuposto a integralidade dos
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territórios indígenas, segundo as propostas de trabalho já apresentadas, de
modo que as peculiaridades de execução não prejudiquem ou atrasem ainda
mais a repactuação do PBA CI.
3. Garanta condições para a continuidade da execução das ações em
curso, até que o PBA CI da BR 163 seja repactuado e entre efetivamente
em execução, evitando prejuízos ainda maiores aos povos Panará e Kayapó.
II - Ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES – DNIT, na pessoa de seu DIRETOR GERAL, Sr. Antônio
Leite dos Santos Filho e à FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI,
na pessoa de seu PRESIDENTE, Sr. Marcelo Augusto Xavier da Silva, que:

2. Apresentem, no prazo de 30 dias, garantia de que não haverá
descontinuidade na execução das ações em curso, até que o PBA CI
seja repactuado e entre efetivamente em execução. Devendo ser
celebrado um novo Plano Emergencial, para execução de ações
indispensáveis, ações administrativas e de proteção previstas para o
segundo semestre de 2020, junto aos povos Panará e Kayapó Mekragnotire.

Todos os prazos para cumprimento das obrigações recomendadas se
exauriram, sem resposta.
Deixou o DNIT de adotar as providências para descentralização do
recurso do plano emergencial em atraso, comprometendo a atuação do Instituto
KABU junto ao povo Kayapó a partir do mês de julho. Também deixou o DNIT de
encaminhar à FUNAI os Planos de Trabalho devidamente analisados e aprovados
para renovação do PBA-CI da BR 163, referentes às Terras Indígenas Panará,
Menkragnoti e Baú. E tampouco garantiu as condições para a continuidade da
execução das ações em curso.
O DNIT, ao invés de cumprir seu dever enquanto empreendedor e
apresentar o Plano de Trabalho para seguimento do Programa Mitigatório,
encaminhou ofício à FUNAI 9 por meio do qual comunica que grande parte dos
impactos da rodovia já estariam mitigados e que não apresentava a proposta de
PBA-CI, em razão de dificuldade em verificar o balanço das ações executadas, o
que prejudicava a análise das novas ações propostas pelos indígenas. Questionou,

Que por sua vez encaminha o Ofício n. 69844/2020/CAAOS/CGMAB/DPP/DNIT SEDE, assinado pela
Coordenação de Acompanhamento Ambiental de Obras e Serviços e da Coordenação Geral de Meio
Ambiente.
9
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1. Apresentem prazo de 60 dias, prova da renovação do PBA CI da
BR 163, referente às Terras Indígenas Panará, Menkragnoti e Baú,
mediante a pactuação de aditivo ao Termo de Cooperação s/n, celebrado
entre DNIT e FUNAI para execução das ações de mitigação dos impactos da
rodovia sobre esses territórios.
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ainda, os valores, reputando-os como excessivo.
Salta aos olhos que as propostas de renovação do PBA-CI, ora encaminhadas
pelos indígenas, reúnem um montante de R$ 68 Milhões, aproximadamente,
sobretudo se considerarmos que ao longo da instalação do empreendimento
foram repassados aproximadamente R$ 39 Milhões à FUNAI para executar
os mesmos programas. Neste contexto, é de suma importância a
apresentação da prestação de contas detalhada por parte daquela Fundação
para viabilizar a análise do que poderá vir a constar do PBAI "renovado",
sobretudo porque o que está em questão é a continuidade do processo de
mitigação/compensação de impactos, e não de um novo início destas ações.
Assim, é razoável assumir que estejam mitigados a quase totalidade dos
impactos advindos da instalação da rodovia, o que conduz à conclusão deque
o rol de ações necessárias deve ser cada vez menor. (ofício 71503/2020DNIT – anexo 23)

E, por fim, sem qualquer argumento técnico ou análise de
correspondência de impactos e ações, a autarquia propõe que permaneça sob sua
incluindo aquelas em atraso. Para tanto expressa a compreensão de que diante da
“iminente concessão administrativa” da rodovia, entende que não deve assumir a
responsabilidade por essa nova etapa.
Quanto à Terra Indígena Panará, o documento encaminhado pelo
DNIT não tece qualquer referência.
Está mais do que evidente, a afirmado pelo corpo técnico da FUNAI,
que o DNIT, sem sequer constituir equipe técnica, faz uso de subterfúgios para
postergar o que lhe é de dever: a apresentação do Programa Básico Ambiental
para a mitigação dos impactos da pavimentação da rodovia na etapa atual e para
os próximos cinco anos.
Por meio da Informação Técnica n. 155/2020 (anexo 21), a equipe
técnica da FUNAI explica que, embora o DNIT sugira que, “por ora, que
permaneçam sob responsabilidade de execução do DNIT, tão somente a
continuidade das ações já em curso, mesmo aquelas ainda não iniciadas”, isso não
se trata de proposta de Componente Indígena de PBA formulada adequadamente.
Segundo a FUNAI, o DNIT não apresenta em sua manifestação elementos que se
possa identificar como um “Planos de Trabalho para renovação do PBA-CI da BR
163”.
Por evidente que não há como justificar a transferência da
responsabilidade socioambiental deste empreendimento a um concessionário
Av. Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II – Altamira/PA
CEP 68.372-222 – Tel. (93) 3515-2526 – www.mpf.mp.br/pa

Assinado eletronicamente por: THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA - 24/08/2020 17:53:30
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082417533051000000307530076
Número do documento: 20082417533051000000307530076

45

Assinado digitalmente em 24/08/2020 17:25. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A77DBC48.133415F2.2CF51CE9.A02BEB4E

responsabilidade de execução tão somente a continuidade das ações já em curso,
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privado que ainda não existe. Quando em realidade, a suposta iminência de
concessão deveria tornar a obrigação de definir o programa mitigatório ainda mais
relevante, na medida em que caso haja transferência de responsabilidade a um
novo entre, é fundamental que este tenha a dimensão do passivo socioambiental
do empreendimento, antes da contratação.
Ademais,

a

equipe

técnica

da

FUNAI

afirma

inequívoco

o

descumprimento por parte do DNIT do dever de apresentar o Plano de Trabalho
para a renovação do PBA-CI. Dever que a autarquia assume enquanto
empreendedor poluidor-pagador, e que eventuais falhas de execução dos
programas não alteram. Porque o PBA é para mitigar dano. Presente e futuro. Não
cabendo

aos

indígenas

o

ônus

de

suportar

os

efeitos

da

demora

de

Não bastasse isso, o setor técnico da FUNAI já se manifestou
inúmeras vezes quanto aos questionamentos do DNIT, propondo inclusive novas
formas de comunicação que não embaraçassem o processo.
Em relação à execução por parte da Funai, como explicitado na Informação
Técnica nº117/2020/COMCA/CGLIC/DPDS-FUNAI – SEI 2143310, ainda que
sejam verificadas algumas dificuldades e atrasos, diante dos dados contidos
nos relatórios técnicos, vistorias e o previsto no Termo de Cooperação, é
possível afirmar que as ações previstas no PBA vem sendo executadas e
trazendo resultados positivos, sendo possível verificar a conformidade de 5
(cinco) dos 6 (seis) Subprogramas previstos no Termo de Cooperação. O
Subprograma de Acessos e Melhoria de Ramais, de execução direta do DNIT
está com atraso de mais de 10 (dez) anos, no que se refere às ações na
Terra Indígena Panará. Essa avaliação foi enviada ao DNIT por meio do
OFÍCIO Nº 575/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI.(…)
Resta claro, porém, que não houve qualquer diálogo do DNIT com os
indígenas para a discussão acerca da proposta apresentada. (Informação
Técnica n. 155/2020/FUNAI – anexo 21)

Ao que parece, o DNIT se apropria da situação excepcionalíssima em
que o órgão indigenista executa programas de sua responsabilidade, se retira do
seu lugar de empreendedor e inverte os papeis, criando condicionantes à sua
própria atuação, com a finalidade de postergar suas obrigações.
A responsabilidade de verificação acerca do cumprimento e atestar a
validade das ações de mitigação e compensação em processos de
licenciamento ambiental é da Fundação Nacional do Índio. Como integrante
do Governo Federal, todas suas despesas e gerenciamento de recursos
(mesmo aqueles alocados na Renda do Patrimônio Indígena) são alvo de
auditoria e controle, bem como seus dados estão registrados no sistema
SIAFI. Uma vez atestado o cumprimento do mérito da ação pela Funai, não
caberia ao DNIT o questionamento sobre o mérito da execução realizada.
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desentendimentos entre FUNAI e DNIT.
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(Informação Técnica n. 115/2020 – anexo 06)

Portanto, caberia ao DNIT desembaraçar e proceder a todos os atos
indispensáveis à renovação do PBA-CI, na medida em que ainda se verifica
necessidade da sua continuidade.
Não apresentar produto obrigatório por eventuais lacunas de dados não pode
se configurar como pretexto para a não entrega de proposta de um novo
PBA, de um novo Plano de Trabalho. Se há dúvidas sobre o cumprimento de
metas do PBA-CI vencido, pode ser colocado uma observação no novo PBACI, se o programa continuar, ou pode ser buscada qualquer outra solução.

Após conhecimento da manifestação do DNIT, em que propõe a
redução das suas obrigações com relação ao Componente Indígena, o Instituto
Kabu encaminhou a carta 42/2020 (anexo 28), datada de 06 de julho de 2020,
com radiograma da aldeia Pykany, de 29 de junho de 2020, contendo conversa
entre as lideranças Kayapó via rádio, acerca do que foi manifestado pelo DNIT.
Segundo o documento, as lideranças Kayapó-Mekãgnoti passaram três dias
conversando por rádio sobre o parecer emitido pelo DNIT a respeito da proposta
dos indígenas para execução da terceira etapa do CI-PBA da BR-163, cuja análise
do plano executivo aguardam desde quando foi encaminhada, em 20 de março de
2020.
A questão mais discutida entre as lideranças foi quanto ao impacto ambiental
sobre as Terras Indígenas Baú e Menkragnotí. O DNIT fala no documento que
o impacto já foi mitigado. As lideranças ficaram revoltados com essa fala,
porque para eles o impacto socioambiental está aumentando cada vez mais.
Eles deram o exemplo do rio Pixaxá, que os brancos chamam de rio Curuaés,
o rio que divide a Terra Indígena Menkragnotí com as fazendas de gado,
plantação de soja e áreas de mineração. Do outro lado do rio, os brancos
estão acabando com tudo para plantar soja, criar gado e explorar garimpo.
Eles estão acabando com a mata que protege o rio e nós já estamos sendo
prejudicados, porque o peixe está diminuindo, a água está ficando mais
quente, os venenos dos pastos e das plantações de soja estão caindo na
água. Tudo isso por causa da BR-163, porque a rodovia está servindo para
eles ganharem mais dinheiro com o boi e a soja. O garimpo está sujando a
água, poluindo cada vez mais, e o IBAMA não faz nada.
Todos os caciques estão falando que o desmatamento e queimadas
aumentaram muito na beira das nossas áreas. Qualquer dia o fogo vai
destruir a floresta das terras indígenas. Eles falaram que os brancos colocam
fogo quando está quente e seco, tem muitas folhas secas dentro da mata,
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Verifica-se uma tentativa de responsabilizar a Funai por uma obrigação do
DNIT. Se a execução do PBA-CI se desse por meio de outra executora, com
certeza a Funai não receberia uma comunicação oficial informando da
impossibilidade de apresentar proposta por ausência de dados do executor.
Cabe à Funai a avaliação da proposta, independentemente de quem seja o
executor, uma vez que a responsabilidade é do DNIT. (Informação Técnica n.
155/2020/FUNAI – anexo 21)
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esse fogo de agora em diante vai destruir as terras indígenas. Na divisa seca
com os fazendeiros não tem cerca para controlar a invasão, o fogo vai comer
as terras indígenas e o branco vai tomando conta da nossa área. Isso que as
lideranças Kayapó estão falando para o DNIT: que o impacto só aumenta e
vai aumentar cada vez mais. Nós estamos sendo ameaçados, discriminados,
tem branco que ameaça nós dizendo que vai tomar nossa terra. Por isso que
as lideranças não concordam com palavra do DNIT.

Vai ter guerra. Mesmo com COVID-19 eles falaram que vão fechar a rodovia.
Ninguém vai passar. Assim as lideranças estão falando, avisando as
autoridades que o PBA é nosso direito, que DNIT não pode abandonar nós
dizendo que impacto já foi mitigado, porque está cada vez mais difícil mitigar
o impacto que o próprio governo quer tomar nossa terra para destruir os
Kayapó.

Sem equipe para avaliação deste componente indígena e construção
do Plano de Trabalho para a devida mitigação dos impactos atuais, há evidente
tentativa deliberada do DNIT de criar um Plano de Mitigação tomando como ponto
de partida sua pretensão de custos.
Neste contexto, a não apresentação pelo DNIT de um Plano Básico
Ambiental para análise da FUNAI expressa grave descumprimento, que macula o
processo de licenciamento ambiental.

4.4 Do desvio da missão institucional do órgão indigenista – FUNAI

Não bastasse toda a insegurança e instabilidade geradas pela omissão
do DNIT em constituir equipe técnica para apresentar um produto a título de PBACI e pela demora da longa troca de ofícios entre DNIT e FUNAI, chegou ao
conhecimento do Ministério Público Federal expediente da Coordenação Geral de
Licenciamento da FUNAI, intitulado de ‘Informação Técnica n. 12/2020’, por meio
da qual os signatários, contrariando todas as manifestações técnicas da equipe
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Na beira do rio Pixaxá nós temos 5 aldeias, 280 pessoas e 66 famílias Kayapó
que depende do rio Pixaxá para sobreviver. As lideranças foram obrigadas a
criar essas aldeias para ajudar proteger a terra indígena dos invasores, mas
mesmo assim eles continuam invadindo nossa terra, eles falam para alguns
parentes nossos, que o próprio governo está incentivando eles invadirem
nossa terra. O DNIT é o governo. As lideranças estão pensando que o DNIT
fica falando que impacto ambiental acabou só para favorecer as invasões na
nossa terra. Por causa disso eles já falaram que vão fechar a BR-163. Eles
já estão decididos fechar a BR-163, porque estamos sendo pressionados de
todos os lados, o governo não ajuda proteger nossa terra, por isso que nós
dependemos do PBA para defender nossa terra, assim as lideranças estão
falando e se preparando para a luta.[...]
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indigenista, deixam o empreendedor na cômoda posição de usufruir de sua demora.
Gerando uma instabilidade que o tênue equilíbrio desse processo certamente não
suporta mais.
A posição do Ministério Público Federal é de que a manifestação
12/2020-FUNAI ultrapassa as discussões deste componente indígena, e portando
deverá ser avaliada em processo autônomo, pois põe em questão o papel
institucional da FUNAI, enquanto órgão indigenista responsável pela proteção dos
direitos dos povos indígenas.
Face às disposições legais sobre o papel da FUNAI e aos direitos
constitucionais que impõem a proteção dos territórios tradicionais e o dever de
atinjam comunidades indígenas; o que se deveria esperar da FUNAI diante da
tentativa explícita por parte do DNIT de postergar a apresentação do Plano Básico
Ambiental? E postergando sua obrigação, abrir um vazio de execução de ações,
desassistindo as comunidades Kayapó e Panará em contexto de coronavirus.
O que esperar da FUNAI diante da tentativa do empreendedor de se
eximir de suas responsabilidades socioambientais sem qualquer fundamento
técnico ou referência empírica, que não seja a quantidade de recursos que está
disposto a gastar?
O que esperar da FUNAI quando o empreendedor afirma que grande
parte dos impactos de seu empreendimento já estão mitigados, sem qualquer
referência à realidade? Ou melhor, contra todas os prognósticos e probabilidades
que apontam o cerco de pressão que se formou ao redor desses territórios
tradicionais. Verdadeiras ilhas de floresta.
O que esperar da FUNAI quando o povo Kayapó manifesta, uma, duas,
várias vezes, que a omissão do empreendedor põe em risco o trabalho realizado
nos últimos dez anos com apoio do instituto KABU? Que estará fechando as portas.
E que a morosidade das tratativas, já respondidas e reiteradas pela equipe técnica,
os forçará abandonar o isolamento imposto pelo coronavirus.
O que esperar da FUNAI quando o empreendedor se nega a cumprir
de boa-fé o compromisso assumido com o povo Kayapó, sem nenhuma justificativa
que não a mudança de opinião?
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reparação integral dos danos socioambientais causados por empreendimentos que
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O que esperar da FUNAI quando desde o EIA, em 2002, está afirmada
a importância de se fazer frente aos impactos negativos do empreendimento com
a maximização de seus impactos positivos? A exemplo dos ramais e dos programas
de Alternativas de Subsistência, cujas ações devem ser avaliadas transversalmente.
Com a manifestação 12/2020/FUNAI, em meio ao vazio de mitigação
causado pelo DNIT, que sequer constituiu equipe qualificada para elaborar a
proposta de ação indigenista para os povos Kayapó e Panará e avaliar o documento
apresentado, a FUNAI, então, se coloca no lugar do empreendedor. E passa a tecer
ponderações sobre a proposta de ações que desde março os indígenas aguardam
análise pelo DNIT. Proposta essa que, como manifestado pela própria equipe
técnica, é o material bruto por meio do qual o DNIT deveria construir o PBA-CI a

O que ora faz a FUNAI, é encorajar o DNIT a insistir em seus
confortáveis argumentos para fugir de suas responsabilidades.
Se a FUNAI não exige, pela lei se deve impor: que o empreendedor,
caso deseje rever suas obrigações, deve fazer prova cabal e inconteste de que a
realidade não exige um programa mitigatório com a abrangência que vem sendo
realizada. Mas, por evidente, que para isso deve no mínimo munir-se de
informação técnica e não apenas apresentar sua disposição de despesas.
O pouco conhecimento da história deste licenciamento remete às
discussões ocorridas em 2004, quando houve amplo debate em torno das
condições de viabilidade para pavimentação da Rodovia BR 163. À época foi
duramente questionada a condição de o Estado impor uma governança adequada
à região, que fosse apta a garantir a sustentabilidade necessária ao projeto de
pavimentação da rodovia BR 163.
Portanto, é bastante difícil defender a mitigação completa dos
impactos

deste

empreendimento.

Porém,

paralela

à

ação

de

Estado

e

independente dela, os efeitos desses impactos sobre os territórios Kayapó e Panará
deveriam ser contidos por meio de um Plano de Mitigação a cargo do empreendedor.
Por óbvio que é inadmissível a transferência desse ônus aos
indígenas.
Ao postergar as trocas lentas de informação, afirmar em apoio ao
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ser avaliado pela FUNAI
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DNIT que grande parte das ações já não são mais cabíveis, em oposição às
avaliações técnicas do próprio órgão indigenista e aos prognósticos do EIA, como
forma de respaldar as análises de custos do empreendedor, a FUNAI descumpre
seu papel institucional.
E sugere a condução do licenciamento ambiental segundo os
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, como forma de indicar a
necessidade de não sobrecarregar injustamente os empreendedores.
Princípios esses que não foram sopesados no momento em que o
Estado fez a avaliação do custo dos empreendimentos rodoviários que pretendia
levar Amazônia à dentro. Como demonstra a leitura da própria decisão do Tribunal
tentam justificar que não cabe à empresa suprir a ausência de Estado e do Poder
Público.
Do transcrito, ao Ministério Público Federal resta clara a ocorrência de
algo

como

uma

indisposição

institucional

coordenada,

protagonizada

conjuntamente pelo DNIT e pela CGLIC/FUNAI, que resistem em efetivamente
avançar nas tratativas que garantam a continuidade das ações em curso do PBACI da BR-163 junto aos povos Kayapó e Panará (atualmente em vias de serem
paralisadas). E com isso, expõem seus territórios à todas as vulnerabilidades
indicadas no EIA.
Considerando todo o exposto, diante da inércia do DNIT e da FUNAI
em dar atendimento, até a presente data, ao disposto na recomendação expedida
pelo MPF, o socorro ao Poder Judiciário é medida que se impõe, quando estão em
risco os direitos indígenas.

5.

DA

IMPOSSIBILIDADE

DE

RUPTURA

DO

PROGRAMA

DE

MITIGAÇÃO EM RAZÃO DE MUDANÇA NA GESTÃO DA RODOVIA

Conforme consta das informações que instruem a presente demanda,
está em curso processo de concessão da rodovia BR-163/PA, em análise pelo
Tribunal de Contas da União. (TC 018.901/2020-4) (anexo 21)
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de Contas mencionada na manifestação 12/2020-FUNAI, em que os coordenadores
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Trata-se de esforço de desestatização posto em marcha pelo governo
federal como forma de enfrentamento a cenário de grave crise fiscal, agravada
pelo advento da pandemia de Covid-19, o que determinou a aceleração de um
projeto conduzido pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Inicialmente
abrigado junto à Presidência da República, o PPI atualmente está sob a
responsabilidade do Ministério da Economia na Secretaria Especial do Programa de
Parcerias e Investimentos (SEPPI).
Em sua manifestação por meio do ofício n. 69844/2020-DINT (anexo
20), o DNIT, além de outros argumentos, tenta justificar a diminuição de suas
atribuições quanto ao Programa Básico Ambiental-Componente Indígena da BR
163, mediante afirmação de que a rodovia estaria em “iminente processo de

Por outro lado, o Tribunal de Contas da União negou o ingresso dos
indígenas Kayapó no procedimento em curso, sob o argumento de que a concessão
ainda se encontra em estágio inicial, etapa de análise de viabilidade econômica.
Neste contexto, a demora da definição de um Programa Básico
Ambiental-Componente Indígena, enquanto plano mitigatório para os próximos
cinco anos de operação da BR 163 assume especial gravidade.
Primeiro, porque há o risco de que o debate em torno da concessão
da BR desconsidere os passivos socioambientais da pavimentação da rodovia.
Passivos esses, que são resultado de impactos permanentes, com continuidade na
fase de operação. O que pode levar a uma discussão fictícia dos custos da
concessão, supostamente desonerando o concessionário das responsabilidades por
este componente indígena. Responsabilidades essas que, entretanto, terão de ser
assumidas.
Por outro lado, a exclusão dos compromissos socioambientais do
processo de concessão da rodovia, além de indicar a renovação de conflitos,
representa uma ameaça efetiva à integridade dos povos envolvidos e de seus
territórios.
E a crise vivida hoje pelos povos Kayapó e Panará, ante a expiração
do Termo de Cooperação em 2019 sem a definição de uma renovação, representa
um risco real.
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concessão”.

Num. 312066355 - Pág. 52

Portanto, já demonstrada a persistência dos impactos advindos da
BR-163 sobre os recursos naturais e territórios indígenas e a imperativa
continuidade dos programas do PBA-CI, a existência de um vazio de mitigação
neste momento é algo que não pode persistir. Devendo, ao mesmo tempo, ser
feita a inclusão deste componente indígena nas discussões em torno da concessão.
A bem da verdade, ocorrendo ou não a concessão da rodovia, a
execução do PBA-CI é condição para viabilidade do empreendimento e para
regularidade do licenciamento ambiental. Independente do arranjo de gestão que
o poder público definir o ônus de arcar com as externalidades negativas do
empreendimento não pode recair sobre os povos indígenas afetados.

elemento de primeira relevância no cálculo de gastos para eventual privatização,
sob pena de se persistir em erros históricos que desconsidera impactos ao meio
ambiente e ignora a presença dos povos indígenas. E que originam as
desconfianças e conflitos com os povos indígenas.
Como dito, a relação do Estado com os povos indígenas deve ser
conduzida pelo princípio da boa-fé, com transparência. De modo a garantir
segurança das comunidades e de seus territórios.
Na condição de empreendedor, responsável pelo cumprimento de
todas as condicionantes contidas na Licença de Instalação deste empreendimento,
cabe ao DNIT garantir imediatamente, sem quebra de continuidade, que o PBA-CI
seja implementado, independentemente de eventuais outros processos, como a
outorga de concessão em curso.
E, por sua vez, à União cabe conduzir o processo de concessão da
rodovia garantindo as condições para a permanente e completa mitigação dos
impactos causados aos territórios Kayapó Makragnoti e Panará.

6. DO DIREITO

A Constituição da República, ao definir o Ministério Público como
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a
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Portanto, é preciso desde logo incluir a renovação do PBA-CI como
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defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (art. 127). Nesse escopo, foram estabelecidas suas
funções institucionais no artigo 129, III, destacando-se: promover o inquérito civil
e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
Pari passu, a legislação infraconstitucional, por meio da Lei da Ação
Civil Pública (Lei nº 7.347/85, art. 5°, I)10, ampliada pela Lei nº 8.078/90, art. 82,
I11, e corroborada pela Lei Complementar nº 75/93, art. 6°, VII, 'c'12 e art. 37,
II13 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), comete ao Parquet a proteção
dos

interesses

individuais indisponíveis,

difusos e

coletivos,

relativos

às

comunidades indígenas, bem como a defesa dos direitos e interesses indígenas em

De outro lado, o texto constitucional revela o esforço de preordenar
um sistema de normas apto a propiciar proteção especial aos povos indígenas.
Opondo-se à ideologia integracionista, a Constituição Federal de 1988 abandona a
doutrina da assimilação natural (ou assimilacionista) para acolher a diversidade
como valor. A ordem constitucional brasileira é pluriétnica e multicultural, e
reconhece aos povos indígenas “sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições” (art. 231, caput, da CF).
Já a Convenção nº 169/89 da Organização Internacional do Trabalho
– OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051/04,
consiste em tratado internacional sobre direitos humanos, ostentando, assim,
caráter de norma supralegal, impõe ao governo a responsabilidade de desenvolver
ações que promovam a plena efetividade dos direitos sociais dos povos indígenas.

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público
(...)

10

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério
Público (...)
11

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: VII - promover o inquérito civil e a ação civil
pública para: c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao
consumidor;
13 Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções: (…)
II - nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa de direitos e interesses
dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional; (...)”
12
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Num. 312066355 - Pág. 54

Nesta ordem jurídica, não há espaço para as escolhas políticas que
nortearam

a

abertura

da

rodovia

Cuiabá-Santarém,

que

orientaram

o

desenvolvimento nacional dissociado da proteção ambiental e da garantia dos
direitos das minorias. Ao contrário, o respeito às normas ambientais e a promoção
dos direitos dos povos tradicionais são fatores importantes para agregar valor aos
produtos e serviços, harmonizando a ordem econômica com os direitos e garantias
fundamentais.
Para tornar efetivo o direito a diversidade étnica e cultural dos povos,
a Constituição impôs obrigações ao Estado. Primeiro, o dever de respeitar as
tradições e a cultura indígena – obrigação de não fazer. Segundo, o dever de
planejar e executar políticas públicas aptas a resguardar e fomentar a “reprodução
§1º) – obrigação de fazer.
O “dever de respeitar” é oponível a todos, Estado e sociedade civil,
enquanto o “dever de resguardar e fomentar” é dirigido ao Poder Público. Neste
diapasão, a forma como o DNIT e a coordenação da FUNAI vêm tratando a questão
neste caso, no entanto, revela descumprimento de suas obrigações constitucionais.
Na esfera federal, incumbe à FUNAI a missão institucional de proteger
os direitos de comunidades indígenas e de garantir o cumprimento das políticas
públicas de apoio a este grupo étnico. A Lei n. 5.371/67, que autorizou a instituição
da Fundação, enumera as finalidades que justificam a sua existência.
Evidente, portanto, que a União, por meio da FUNAI, deveria zelar
pelo respeito às comunidades indígenas que habitam as Terras Indígenas Baú,
Mekragnoti e Panará, hoje ameaçadas pelas obras de ampliação da rodovia federal,
sem a perspectiva de continuidade das medidas de mitigação e compensação do
PBA, cuja vigência se encerrou em dezembro de 2019.
A permitir um vazio de mitigação e processo com histórico de tal
gravidade e manifestar posição institucional que favorece o empreendedor, mesmo
quando este se porta em desrespeito às normas do licenciamento, a FUNAI perde
seu lugar.
A postura negacionista do DNIT, quanto à persistência dos impactos
socioeconômicos e socioambientais das obras de pavimentação sobre os povos
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física e cultural” dos índios “segundo seus usos, costumes e tradições” (art. 231,
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Kayapó

Menkrangnotire

e

Panará,

manifestada

por

meio

do

ofício

n.

69844/2020/DNIT não tem qualquer sustentação nas normas jurídicas. Ao
expressar sem provar que a maior parte dos efeitos do empreendimento já teria
sido mitigada, o poluidor-pagador vulnera as premissas que regem o licenciamento
ambiental.
Não bastasse firmar unilateralmente essa conclusão, sem qualquer
detalhamento empírico, o DNIT vai além e invoca o argumento da restrição
orçamentária para justificar sua discordância dos termos da proposta de renovação.
Afirma que os recursos a serem despendidos com a continuidade das ações precisa
respeitar o teto do orçamento disponível, fixando essa limitação como o norte a

Assim procedendo, o DNIT pretende ajustar a abrangência das
medidas de mitigação/compensação, não à amplitude dos impactos que as
justificam, mas antes, de modo muito conveniente, à sua própria disposição de
pagar. Ou seja, inverte a lógica própria subjacente ao princípio da reparação,
característico das relações de Direito Ambiental. Pretende inaugurar um princípio
sui generis, pelo qual o empreendedor dita as regras do licenciamento ambiental
e fixa o valor que está disposto a pagar, independentemente da extensão do dano
resultante de suas atividades.
Despiciendo dizer que referido princípio sui generis consiste na
realidade em violação frontal e plena das normas de direito ambiental, sobretudo
ao princípio da reparação do dano, bem como em subversão ao processo de
licenciamento. Inadmissível, portanto, na ordem jurídico-constitucional vigente.
Cabe ao empreendedor assumir os custos da poluição que sua
atividade causou, não podendo transferir esse passivo aos atingidos ou ao meio
ambiente.
Se o DNIT, na condição de empreendedor, pretende se eximir de sua
responsabilidade
ambiental,

pelo

deverá

cumprimento

demonstrar,

das

mediante

condicionantes
comprovação

do

licenciamento

técnica,

que

a

pavimentação da rodovia já não gera mais impacto sobre a vida daqueles que
habitam tradicionalmente as Terras Indígenas Baú, Menkragnoti e Panará, no
entorno do empreendimento.
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ser observado na definição dos termos de eventual terceira etapa do PBA.
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Deverá fazê-lo, repise-se, de forma comprovada, com base em
análises antropológicas e ambientais, lastreadas em documentos técnicos, e não,
sustentando-se em convicções pessoais de seus dirigentes, ou de meras
suposições abstratas.
Em matéria de direito ambiental, não se pode exigir, a contrario sensu,
que a prova da existência do prejuízo seja apresentada pela coletividade que
suporta o dano ambiental. Cabe justamente ao empreendedor (poluidor) o onus
probandi.
Ainda mais quando, ao contrário, tenha se constatado, a partir dos
estudos e informações técnicas apresentados, que as transformações acarretadas
das Terras Indígenas, o que causou um cerco a esses territórios, tornados ilhas de
floresta verde no arco do desmatamento.
Dado esse cenário, consoante as normas de direito ambiental, cabe
ao empreendedor DNIT promover a reparação integral dos danos socioeconômicos
e socioambientais.
O princípio da reparação integral se encontra firmado na
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, incluindo tanto a
restituição material como a restituição de direitos. Foi encartado pela ONU por
meio da Resolução n. 60/147, que contempla “Princípios básicos e diretrizes sobre
o direito das vítimas de graves violações dos padrões internacionais de direitos
humanos e violências graves de Direito Internacional Humanitário para interpor
recursos e obter reparos”, editada em dezembro de 2005:
Princípio 19. A restituição, sempre que possível, deve devolver a vítima à
situação anterior à violação manifesta das normas internacionais de direitos
humanos ou à violação grave do direito internacional humanitário. A
restituição inclui, conforme apropriado, a restauração da liberdade, o gozo
dos direitos humanos, identidade, vida familiar e cidadania, retorno ao seu
local de residência, reintegração em seu emprego e o retorno de sua
propriedade. (ONU, 2005)

Assim é que a restitutio in integrum se espraia pelas múltiplas
dimensões da vida da pessoa violada, compreendida na coletividade, mediante “o
compromisso de restaurar a situação anterior à violação ou, se isso não for possível,
estabelecer uma série de medidas para assegurar o respeito dos direitos violados,
reparando as consequências produzidas pelas infrações e indenizando, como
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pela rodovia na região são causa de crescente pressão sobre os recursos naturais

Num. 312066355 - Pág. 57

compensação pelos danos ou perdas”14.
Preceitua no mesmo sentido a Convenção n. 169 da OIT, que
estabelece que os direitos dos povos indígenas aos recursos naturais presentes
nas suas terras devem ser especialmente protegidos, devendo ser reparado
qualquer dano que possam vir a sofrer a partir da exploração desses recursos.
Artigo 15

2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos
recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, existentes nas
terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com
vistas a consultar os povos interessados, a fim de se determinar se os
interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de se
empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração
dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão
participar sempre que for possível dos benefícios que essas
atividades produzam, e receber indenização equitativa por qualquer
dano que possam sofrer como resultado dessas atividades.

Do que se depreende das omissões e violações ora expostas, que
expõem a perigo a mitigação dos impactos da rodovia BR 163, o socorro ao Poder
Judiciário torna-se medida imprescindível.

PINHEIRO, Francine Damasceno et al. O Direito à Reparação Integral dos atingidos por barragens
de rejeitos e o avanço das políticas para evitar novos desastres: reflexões a partir do caso da
Samarco em Mariana/MG. Publicado no “Seminário de Diamantina/Seminário sobre a economia
mineira” da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas – CEDEPLAR.
Disponível
em
<https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina2019/D18_451.pdf>. Acesso em 23 ago. 2020.

14
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1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas
suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem
o direito desses povos a participarem da utilização, administração e
conservação dos recursos mencionados.
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7. DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL

Considerando o histórico da abertura da BR 163, que cortou os territórios
Kayapó e Panará, reduzindo drasticamente as suas populações e o diagnóstico
do Estudo de Impacto Ambiental da pavimentação da rodovia, que atestou a
alta vulnerabilidade desses povos face às transformações previstas;
Considerando o prognóstico do Estudo de Impacto Ambiental quanto ao
aumento significativo da pressão sobre os territórios Kayapó Mekrãgnoti e Panará
e afirmação da viabilidade do empreendimento condicionada à implementação
continuada de programas socioambientais eficazes na redução da vulnerabilidade

Considerando que o atestado de viabilidade das obras de pavimentação da
rodovia BR 163 dependeu da previsão de um robusto programa mitigatório,
estando condicionada a Licença da Instalação à apresentação pelo empreendedor
do Programa Básico Ambiental do Componente Indígena
Considerando que o Programa Básico Ambiental – Componente Indígena
consiste em obrigação do empreendedor indispensável para prova da viabilidade
de seu empreendimento, mediante apresentação dos programas aptos a mitigar
os impactos de sua intervenção.
Considerando que na execução do PBA-CI da BR 163 – que no caso conta com a
peculiaridade da colaboração da FUNAI com o DNIT – os atrasos de repasses
dos recursos por parte do DNIT significaram a descontinuidade de programas,
em especial daqueles executados diretamente pela FUNAI junto ao povo Panará;
Que em função desses atrasos e das dificuldades de execução por parte da FUNAI
o povo Panará foi amplamente prejudicado na execução das atividades do PBA-CI,
o que impõe a avaliação dos prejuízos e a alteração da forma de execução
para o próximo ciclo do programa.
Que os danos devem ser reparados na sua integralidade, tanto no seu
aspecto material quanto moral;
Considerando a ampla inadimplência do DNIT com relação do subprograma
de Melhoramento de Acessos/Ramais,

cuja

execução ficou
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responsabilidade direta;
Considerando a negativa do DNIT em cumprir obrigação compromissada
com o povo Kayapó, de promover a ampliação das vias de acesso para as novas
aldeias, garantindo a eficácia do programa mitigatório e a sua atualidade face à
organização territorial do grupo Kayapó;
Considerando que, no presente momento, tanto o DNIT quanto a FUNAI dão
causa à descontinuidade da execução do programa de apoio às
comunidades indígenas (PBA-CI), gerando insegurança, instabilidade e riscos
não permitidos aos povos indígenas;
Considerando que o DNIT – sem respaldo em estudo técnico – nega a
seus territórios, a despeito dos prognósticos do EIA, das manifestações da equipe
de indigenistas da FUNAI e do pronunciamento dos povos indígenas que descrevem
o aumento dos impactos e o advento de outros não prognosticados;
Considerando que estão em fase de finalização as obras de pavimentação da
rodovia, com vistas à fase de operação, tendo a FUNAI em 2019 comunicado o
licenciador IBAMA quanto à necessidade da continuidade do programa
mitigatório, cujo instrumento PBA-CI com vencimento previsto para novembro
de 2019 foi prorrogado para junho de 2020;
Considerando

que

o

primeiro

semestre

de

2020

transcorreu

sem

a

descentralização dos recursos necessários para garantia da execução das ações
previstas;
Considerando que o DNIT se omitiu de obrigação indispensável para a
regularidade do processo do licenciamento ambiental. Obrigação essa que
consiste na apresentação do programa mitigatório (PBA-CI) que deverá garantir a
integral reparação dos impactos do empreendimento durante os próximos cinco
anos.
Considerando que a demora para a apresentação, aprovação e pactuação de
execução do novo PBA-CI acarreta um vazio de execução, a impor a garantia por
parte do DNIT de recursos para a continuidade das ações até que seja
aprovado o novo instrumento;
Considerando que a continuidade dos programas mitigatórios não pode ser posta
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em risco por eventual modificação do responsável pela gestão da rodovia, devendo
o tramite para eventual concessão prever desde o início em seu custo a
totalidade do passivo socioambiental desse empreendimento, com relação
ao seu componente.
Considerando que o Ministério Público Federal fez uso de todos os meios
administrativos cabíveis para garantir o adimplemento das obrigações do DNIT e
evitar a descontinuidade das ações mitigatórias, tendo sido descumpridos os
compromissos firmados e transcorrido in albis o prazo da recomendação
expedida pelo Ministério Público Federal.
O recurso ao Poder Judiciário é a medida necessária, que se impõe no presente

8. DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela de urgência se sujeita ao exame dos
pressupostos gerais do provimento antecipado proferido em cognição sumária,
quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, presentes
no caso em tela.
Sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência, cabe
esclarecer, por fim, que “quanto mais ‘denso’ é o fumus boni juris, com menor rigor se
exige o periculum in mora; por outro lado, quanto mais ‘denso’ é periculum in mora,
exige-se com menor rigor o fumus boni juris”15.

Nesse mesmo sentido, “a redação do 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” (Enunciado n.
143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
A verossimilhança fática e o risco de dano irreparável restam
amplamente demonstrados pelos elementos trazidos nos tópicos acima: a

COSTA, Eduardo José da Fonseca. “Tutela de evidência no Projeto de novo CPC – uma análise de
seus pressupostos”. O futuro do Processo Civil no Brasil – uma análise crítica ao projeto de
novo CPC. Belo Horizonte: Forum, 2011, p. 166.

15
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vulnerabilidade detectada pelo EIA impõe cautela no trato dos programas
mitigatórios desse licenciamento. Está demonstrada a ausência de programa de
mitigação em curso para enfrentamento dos impactos da pavimentação da rodovia
sobe os povos Kayapó e Panará, o descumprimento de obrigações previstas no
Programa Básico Ambiental, os conflitos potenciais e em curso em razão das
omissões e do abandono que as comunidades vivenciam. Esse vazio deixa sem
sustentabilidade socioambiental as licenças ambientais, tratando-se de grave
irregularidade.
A morosidade e a criação de empecilhos para a renovação do Plano
Básico Ambiental, por meio da celebração do sexto termo aditivo, implicará sua
descontinuação em face de impactos socioambientais que ainda persistem nas

Sem as medidas do PBA-CI destinadas à mitigação e compensação
dos efeitos da pavimentação da rodovia BR-163, é certo que se agravem impactos
ambientais e sociais na região, como especulação fundiária, invasão de terras
indígenas e aumento de conflitos entre indígenas e não-indígenas. Há um risco de
perda da confiança dos indígenas no processo, o que se mostra especialmente
grave face ao aliciamento de não indígenas que pretendem explorar de modo ilegal
seus territórios.
Em nota técnica encaminhada ao Ministério Público Federal, os
indígenas manifestam preocupação e enumeram alguns impactos e problemas
esperados com a interrupção do PBA-CI da rodovia BR-163:
· Risco da paralisação total do CI-PBA e de suas medidas associadas
podem motivar os Kayapó a saírem do isolamento de suas aldeias
para reivindicar seus direitos em Novo Progresso/PA colocando-os
em risco de contaminação pelo COVID-19;
· Risco de aumento de conflitos, uma vez que os Kayapó,
entendendo os atrasos e a possibilidade de paralisação do CI-PBA,
pretendem protestar e fechar a BR-163/PA colocando em risco o
coletivo de lideranças e a sociedade impactada pelo protesto;
· Desarticulação da organização social dos Kayapó com a fragilização
e paralisação das atividades do Instituto Kabu, com impacto
financeiros e possibilidade de contração de dívidas com aluguel e
despesas essenciais da instituição atualmente custeadas com
recursos do CI-PBA;
· Desmobilização de técnicos e descontinuidade dos projetos e
experiências exitosas em curso;
· Desencadeamento de atividades ilícitas como garimpo, exploração
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de madeira e outras atividades predatórias com a suspensão das
atividades de vigilância e monitoramento;
· Aumento do dano ambiental no entorno e no interior das terras
indígenas, o que já vem acontecendo em maior magnitude no
entorno;
· Imprevisibilidade do comportamento dos impactos ambientais
existentes e sobre o surgimento de efeitos colaterais diversos;
· As mudanças na gestão da rodovia com sua privatização sem
consulta aos povos afetados e sem o estabelecimento de acordos
fazem surgir impactos simbólicos como o aumento de expectativa,
aumento de tensões, desmobilização e descontinuidade dos projetos
em andamento, além de se estabelecer um quadro de insegurança.

Além disso, as lideranças Kayapó manifestaram recentemente ao
Ministério Público Federal sua intenção de promover o bloqueio da rodovia BR-163
esse expõe a perigo os povos indígenas, além do risco de contágio pelo novo
coronavírus.
Assim, resta exaustivamente demonstrado o risco de dano irreparável
caso se admita uma demora ainda maior na descentralização dos recursos do Plano
Emergencial pelo DNIT, no caso específico dos Kayapó, e caso demorem ainda mais
as tratativas para efetiva renovação do PBAI nas Terras Indígenas Panará, Baú e
Menkragnoti.
Já a plausibilidade jurídica para concessão da tutela de urgência
pleiteada, por sua vez, encontra fundamento nas obrigações pactuadas no próprio
Componente Indígena do Plano Básico Ambiental, por meio do Termo de
Cooperação firmado em 2008 entre DNIT e FUNAI e Convênio 01/2010 celebrado
entre FUNAI e Instituto Kabu, além das disposições constitucionais e supralegais
referidas no tópico anterior.
As obrigações relatadas estão todas demonstradas documentalmente
pelos documentos anexos à presente e seu descumprimentos foram afirmados pela
equipe técnica da FUNAI e em parte reconhecidos pelo próprio empreendedor.
É importante destacar que quando tratamos do PBA-CI estamos
referindo ao instrumento por meio do qual se faz prova da viabilidade do
empreendimento. De modo que um licenciamento sem PBA-CI é um risco real aos
atingidos.
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É fundamental que seja imediatamente regularizado o processo de
licenciamento, sob pena de prosseguir com pendências que possam acarretar
reiteração de conflitos e prejuízos aos povos indígenas. Com riscos de perder um
esforço de anos que os indígenas vem despendendo.
Restam, portanto demonstrados, nos termos acima, os pressupostos
gerais da probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica)
e do perigo da demora, a autorizar a concessão da tutela de urgência, nos termos
do art. 300 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, e por todos os elementos de prova que
acompanham a presente ação, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:
a) a concessão de plano e inaudita altera pars de tutela de urgência para

que:
1. Seja determinado ao DNIT que:
encaminhe à FUNAI, no prazo de 10 (dez) dias os Planos de
Trabalho para renovação do PBA-CI da BR 163, referentes às
Terras

Indígenas

Panará,

Menkragnotire

e

Baú,

devidamente

analisados e aprovados, devendo fazer constar desde logo no
orçamento deste programa a previsão de sua execução na Terra
Panará pela Associação Indígena IAKIÔ, representativa do povo
Panará.

2. Seja determinado ao DNIT e à FUNAI que:
2.1 apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, prova da renovação
do PBA-CI da BR-163, referente às Terras Indígenas Panará,
Menkragnotire e Baú, mediante a pactuação de aditivo ao Termo
de Cooperação s/n ou instrumento semelhante, para execução
das ações de mitigação dos impactos da rodovia sobre esses
territórios; devendo a FUNAI proceder célere avaliação técnica do
documento mediante equipe de indigenistas especializados com
experiência no processo;
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2.2 que apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias, garantia de que
não haverá descontinuidade na execução das ações em
curso, até que o PBA-CI seja repactuado e entre efetivamente
em execução.
2.3 que garantam condições para a manutenção das atividades
do Instituto Kabu até que o PBA-CI seja repactuado e entre
efetivamente em execução;
2.4 garantam ao povo Panará os meios necessários para execução
direta do PBA-CI em seu território pela Associação
Indígena IAKIÔ.

3. Seja determinado ao DNIT que:

referentes

ao

Acesso/Ramais,

Subprograma
devendo

de

apresentar

Melhoramento
em

30

(trinta)

de
dias

cronograma para execução: das obras de recuperação do ramal de
40 Km na TI Panará e pista de pouso da aldeia Nassepotitti; execução
das pendências nos ramais da TI Baú e Mekragnotire, com construção
e manutenção de pontes, cascalhamento, levantamento com aterros
os locais onde os alagamentos ocorrem com maior frequência e
substituição de bueiros de tronco de madeira por bueiro corrugado de
metal, manutenção periódica das estradas e construção das pistas de
pouso previstas.

4. Seja determinado ao DNIT, à FUNAI e ao IBAMA que:
apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, prova da pactuação de
Termo de Cooperação para abertura dos novos ramais na
Terra Indígena Mekragnotire, ligando as aleias Mekragnoti Velho,
Kawatum, Krymey e Krambory ao ramal Kayapó, com cronograma de
execução em até 06 (seis) meses.

5. Seja determinado ao IBAMA:
5.1

Que imponha ao DNIT as sanções administrativas
cabíveis em razão do descumprimento das suas obrigações
enquanto empreendedor, previstas

no Subprograma

de

melhoria de acesso/ramais do PBA-CI e pela não apresentação,
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em tempo, do instrumento para renovação do PBA-CI para o
terceiro ciclo de execução;

5.2

A obrigação de não fazer, consistente na não concessão
de Licença de Operação no licenciamento ambiental da
rodovia BR 163, até que seja feita prova da regularização do
seu Componente Indígena, mediante renovação do PBA-CI da
BR-163, referente às Terras Indígenas Panará, Menkragnotire
e Baú, com a pactuação de aditivo ao Termo de Cooperação
s/n ou instrumento semelhante, para execução das ações de
mitigação dos impactos da rodovia sobre esses territórios;

6. Seja determinado à UNIÃO que faça prova, no prazo de 05 (cinco)
dias, da inclusão do Componente Indígena do Licenciamento
rodovia, com

garantia de continuidade do Programa Básico

Ambiental na hipótese de eventual transferência de gestão, sob pena
de suspensão da concessão da rodovia BR 163;

b) A citação dos demandados para responderem aos termos da presente ação;
c) A realização de perícia técnica, a ser custeada pelo DNIT, para avaliação

dos prejuízos suportados pelas comunidades e territórios Kayapó e Panará
em razão dos impactos não mitigados, dos atrasos de repasses de recursos
e pela ruptura dos programas e ações em curso em razão das inadimplências
do processo, a ser realizada separadamente para o povo Panará e para os
Kayapó Mekrãgnoti.
d) A confirmação, ao final, das medidas concedidas em tutela de urgência

satisfativa, sendo julgada procedente a ação, com a:
Condenação do DNIT pelos danos materiais e morais causados
aos povos Panará e Kayapó Mekrãgnoti, resultantes dos impactos não
mitigados da pavimentação da BR 163, bem como decorrentes dos
inúmeros protestos, decepções e conflitos gerados pelo desrespeito por
parte

do

DNIT

quanto

aos

compromissos

assumidos

com

as

comunidades.
e) A cominação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na

hipótese de descumprimento das obrigações impostas em tutela de urgência
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ou definitiva;
f) A condenação dos demandados no pagamento de custas, honorários
periciais e demais despesas processuais.
g) Por fim, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos,

notadamente

prova

pericial,

testemunhal

e

juntada

de

documentos.

Dá-se à causa o valor de 10.000,00 (dez mil reais) para efeitos legais.
Termos em que pede deferimento.

THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA
Procuradora da República

GABRIEL DALLA FAVERA DE OLIVEIRA
Procurador da República

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
Procurador da República

PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA
Procurador da República
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9. Representação protocolada pelas lideranças Panará no MPF;
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