
Povos e comunidades tradicionais versus grandes empreendimentos na 

Amazônia Legal: mapeamento de conflitos. 

 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar um mapeamento dos 

conflitos judicializados e acordos entre povos e comunidades tradicionais (PCT) e 

grandes empreendimentos econômicos na Amazônia Legal. Justifica-se pela 

relevância do tema para a Amazônia tendo em vista a expansão dos grandes 

empreendimentos na região a partir da década de 1970. Para tanto, delimitamos os 

seguintes objetivos: apresentar o conceito de povos e comunidades tradicionais, 

empreendimentos econômicos e Amazônia Legal, relacionando-os; identificar quais 

as ações judicializadas e acordos entre os povos e comunidades tradicionais e 

empresas na Amazônia Legal e, por fim, analisar se os direitos fundamentais destes 

povos e comunidades tradicionais foram considerados nas sentenças, se 

alcançaram-se acordos entre as partes e, se estas resoluções são compatíveis com 

a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT). Utiliza-se do método bibliográfico e de estudo de caso. 

Conclui-se que os direitos fundamentais dos povos e comunidades tradicionais estão 

sendo observados nas sentenças e que é necessário incluir enquanto objetivo da 

PNPCT a consulta livre, prévia e informada às povos e comunidades tradicionais. 

 

Palavras-chave: Amazônia Legal. Empreendimentos Econômicos. Populações 

Tradicionais. 

 

Resumen: El presente artículo tiene por objetivo presentar un mapeo de los 

conflictos judicializados y acuerdos entre pueblos y comunidades tradicionales (PCT) 

y grandes emprendimientos económicos en la Amazonía Legal. Se justifica por la 

relevancia del tema para la Amazonía teniendo en cuenta la expansión de los 

grandes emprendimientos en la región a partir de la década de 1970. De esta forma, 

delimitamos los siguientes objetivos: presentar el concepto de pueblos y 

comunidades tradicionales, emprendimientos económicos y Amazonía Legal, 

relacionándolos; identificar cuales acciones judicializadas y acuerdos entre los 

pueblos y comunidades tradicionales y empresas en la Amazonía Legal y por fin 

analizar se los derechos fundamentales de estos pueblos y comunidades 

tradicionales fueron considerados en las sentencias, si se alcanzaron acuerdos entre 

las partes y si estas resoluciones son compatibles con la Política Nacional de 

Desarrollo Sustentable de los Pueblos y Comunidades Tradicionales (PNPCT). Se 

utiliza el método bibliográfico y de estudio de casos. Se concluye que los derechos 

fundamentales de los pueblos y comunidades tradicionales están siendo observados 

en las sentencias y que es necesario incluir como objetivo de la PNPCT la consulta 

libre, previa e informada a los pueblos y comunidades tradicionales. 

 

Palabras-clave: Amazonía Legal. Emprendimientos Económicos. Poblaciones 

Tradicionales.  



Abstract: This article has the objective of mapping judicialized conflicts and 

agreements between traditional peoples and communities and major economic 

development projects in the Legal Amazon. The relevance of the theme to the 

Amazon is justified by the increasing expansion of major developments at the region 

since the 1970’s. The following goals have been set for the article: to introduce the 

concepts of traditional peoples and communities, economic development projects 

and Legal Amazon, relating them; identifying judicialized actions and agreements 

between traditional peoples and communities and companies in the Legal Amazon, 

and finally, analyzing if the traditional peoples and communities’ fundamental rights 

were considered in the sentence or ruling; if the different parts reached agreements; 

and if these resolutions are compatible with the National Policy for the Sustainable 

Development  of Traditional Peoples and Communities (PNPCT, in the Portuguese 

acronym). The authors have used bibliographic research and case study. 

Among the conclusions, the study has found that traditional peoples and 

communities’ fundamental rights are being respected in the sentences of such 

conflicts, and that it is still necessary to ensure that free, prior and informed consent 

(FPIC) of the traditional peoples and communities is included as an objective of the 

PNPCT.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os povos e comunidades tradicionais possuem importância inegável no 

processo histórico de ocupação da Amazônia e na conservação do meio ambiente. 

No entanto, seus direitos fundamentais têm sido constantemente ameaçados diante 

da instalação de grandes empreendimentos, como rodovias, ferrovias, usinas 

hidrelétricas e linhões, mineração, agroindústrias e exploração de recursos naturais 

para implementação de grandes projetos.  

Desse modo, o presente artigo objetiva apresentar um mapeamento dos 

conflitos judicializados e acordos entre povos e comunidades tradicionais (PCT) e 

grandes empreendimentos econômicos na Amazônia Legal, tendo em vista a 

expansão dos grandes empreendimentos na região a partir da década de 1970.  

A metodologia empregada neste artigo é através da pesquisa bibliográfica, 

utilizando artigos publicados em revistas, bem como notícias sobre povos e 

comunidades tradicionais e grandes empreendimentos. Além disso, realizamos 

busca no sites oficiais do Ministério Público Federal (MPF) sobre as ações 

judicializadas, recomendações e Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) 

realizados entre o referido órgão, representando povos e comunidades tradicionais, 

contra grandes empresas nos nove estados da Amazônia Legal. 

Para tanto, delimitamos os seguintes objetivos: apresentar o conceito de 

povos e comunidades tradicionais, empreendimentos econômicos e Amazônia 

Legal, relacionando-os; identificar quais as ações judicializadas e acordos entre 

povos e comunidades tradicionais e empresas na Amazônia Legal e por fim, analisar 

se os direitos fundamentais destes povos tradicionais foram considerados nas 

sentenças; se houve a construção de acordos entre as partes; e se estas resoluções 

são compatíveis com a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais (PNPCT). 

 

1 ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE OS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS E OS GRANDES EMPREENDIMENTOS NA AMAZÔNIA 
LEGAL 

 

Os povos e comunidades tradicionais possuem importância inegável no 

processo histórico de ocupação da Amazônia e conservação do meio ambiente. 



Desde o século XVI, a partir da invasão europeia à Amazônia, a ocupação da região 

se deu basicamente através dos rios, furos e igarapés, pois era o principal meio de 

acesso, tanto para a locomoção como para o escoamento da produção. Essa 

realidade se alterou profundamente a partir de 1964, especialmente com a 

implantação do sistema rodoviário nacional e dos estados, o que possibilitou a maior 

comunicação e rapidez no transporte facilitando, também, o acesso à terra em boa 

parte do território amazônico, até então de difícil penetração nas áreas de terra firme 

(BENATTI, 2004). 

Nesse contexto, foi criado o conceito de Amazônia Legal. Trata-se de um 

conceito geopolítico, de uma região marcada pela expansão da fronteira agrícola, 

por intensos conflitos fundiários e a instalação de grandes projetos. O conceito foi 

instituído pelo Decreto nº 35.600, de 9 de outubro de 1953 e modificado com a Lei 

Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007. Atualmente, engloba a totalidade 

dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima e parte dos 

estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Com uma área de 5.217.423 km², 

corresponde a 61% do território brasileiro que, além de abrigar todo o bioma 

Amazônia (brasileira), contém 20% do bioma Cerrado e parte do bioma Pantanal 

Mato-grossense. (IPEA, 2008). 

Loureiro e Pinto (2005) nos relembram o contexto de integração pós 

governos militares e como esse modelo desenvolvimentista estimulou a aquisição de 

terras por grandes empresas nacionais e internacionais, através de vantagens 

fiscais.   

Little (2002) também remonta à construção das primeiras grandes estradas 

amazônicas - Belém-Brasília, Transamazônica, Cuiabá-Santarém, na década de 

1960 e 1970, com a função de dar acesso à Região Norte para colonos, garimpeiros, 

fazendeiros, comerciantes e grandes empresas procedentes de outras regiões do 

Brasil. Ao mesmo tempo, a implantação pelos governos militares de múltiplos 

grandes projetos de desenvolvimento, tais como a criação da Zona Franca de 

Manaus em 1967, a construção das hidrelétricas de Tucuruí (1976-1984), Balbina e 

Samuel (1985-1989) e o estabelecimento do projeto de mineração Grande Carajás 

(1970-1980), também serviu para produzir novas frentes de expansão 

desenvolvimentista.  

Deste modo, podemos esboçar um conceito do que interpretamos como 

empreendimentos econômicos, definindo-os como aqueles empreendidos por 



pessoas jurídicas de direito privado, que têm por objeto implementar atividades 

econômicas através da exploração de recursos naturais, estimuladas por uma 

política desenvolvimentista.   

Da perspectiva dos distintos povos e comunidades tradicionais, esses 

múltiplos movimentos mudaram radicalmente a sua situação de invisibilidade social 

e marginalidade econômica. As invasões que ocorreram em suas terras foram 

acompanhadas por novas tecnologias industriais de produção, transporte e 

comunicação, que alteraram as relações ecológicas de forma inédita, em razão da 

intensidade e do poder de destruição ambiental.  

Ademais, a partir da década de 1980, o fortalecimento da ideologia 

neoliberal e a incorporação à economia mundial de grupos antes afastados dela, 

agravaram ainda mais as pressões sobre os diversos territórios dos povos 

tradicionais, particularmente no que se refere ao acesso e à utilização de seus 

recursos naturais (LITTLE, 2002). 

Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988), 

apesar de não utilizar a expressão “povos tradicionais”, garantiu expressamente os 

direitos territoriais dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam. No 

entanto, a pressão realizada pelos grandes empreendimentos sobre essas terras 

aumentou consideravelmente a violação dos direitos desses povos.  

É fato, que o Estado brasileiro abriga uma diversidade social e cultural que 

se expressa pela multiplicidade de comportamentos, institucionalidades sociais, 

línguas, etnias, saberes e modos de vida presentes em nosso país. A própria 

Constituição avança ao reconhecer direitos específicos para os povos indígenas e 

para quilombolas, dois componentes fundamentais no “ser brasileiro”. No entanto, 

este é só o começo do movimento em direção à realidade de nossa riqueza 

sociocultural (SILVA, 2008, p. 7). 

Nesse sentido, em 2007, foi publicado o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro 

de 2007 que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais (PNPCT). Esta política compreende como conceito de 

povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 



inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, conforme dispõe o art. 3º, 

I da PNPCT. (BRASIL, 2007). 

No entanto, deve-se ressaltar que existe a discussão sobre o conceito de 

populações, povos e comunidades tradicionais, cuja controvérsia é apresentada por 

autores que trabalham esses conceitos a partir da ótica jurídica e antropológica. 

Rocha (2014) destaca que a expressão usual “populações tradicionais” é utilizada 

com uma conotação mais abrangente.  

Já Paul Little (2002) prefere utilizar a expressão povos tradicionais1. No 

entanto, reforça que qualquer dessas combinações é problemática em razão da 

abrangência e da diversidade de grupos que engloba. Desse modo, a partir de uma 

perspectiva etnográfica, por exemplo, as diferenças entre as sociedades indígenas, 

os quilombos, os caboclos, as caiçaras e outros grupos ditos tradicionais – além da 

heterogeneidade interna de cada uma dessas categorias – são tão grandes que não 

parece viável tratá-los na mesma classificação. 

Entretanto, para os fins deste artigo, utilizaremos a expressão “povos e 

comunidades tracionais”, uma vez que o conceito instituído na PNPCT para essa 

expressão nos parece mais amplo e leva em consideração as diferenças culturais 

desses povos; e, relevando-se que ao final deste trabalho, analisaremos se os 

direitos fundamentais destes povos tradicionais foram considerados nos casos 

levantados e se estas resoluções são compatíveis com os objetivos específicos da 

PNPCT. 

 

2 MAPEAMENTO DOS CASOS ENVOLVENDO POVOS E POPULAÇÕES 

TRADICIONAIS X GRANDES EMPREEDIMENTOS NA AMAZÔNIA  

 

Na seção anterior, verificamos que a implantação dos grandes 

empreendimentos na Amazônia causou danos aos direitos fundamentais dos povos 

e populações tradicionais. Desse modo, esta seção tem por objetivo identificar casos 

que apresentem controvérsias envolvendo povos e comunidades tradicionais e 

grandes empreendimentos na Amazônia para, ao final, analisar se os direitos 

                                                           
1 Entretanto, Little (2002) baseia-se em três elementos para utilizar o termo “povos tradicionais”: o 

regime de propriedade comum, sentido de pertencimento a um lugar específico e profundidade 
histórica da ocupação guardada na memória coletiva.  

 



fundamentais foram considerados e se os objetivos específicos da Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tracionais (PNPCT) 

foram observados. 

Para verificar quais são os casos existentes, realizamos um levantamento no 

sítio oficial do Ministério Público Federal (MPF) (disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acao-civil-publiva-1), 

que apresenta as ações judicializadas, recomendações e Termos de Ajustamento de 

Conduta (TAC) entre este órgão, representando povos e comunidades tradicionais, 

versus grandes empresas nos nove estados da Amazônia Legal2.  

É importante destacarmos que os casos selecionados são apenas aqueles 

que tratam de povos e comunidades tradicionais versus empresas. Os casos 

referentes aos povs e comunidades tradicionais versos o Estado não foram 

considerados para análise, tendo em vista que se trata de um recorte para a 

presente pesquisa. No entanto, incluímos na análise os casos em que o polo passivo 

da ação envolve o Estado e as grandes empresas. 

Além disso, devemos ressaltar que sería difícil afirmar que o universo de 

casos apresentados pelo MPF em seu sítio oficial englobaria os casos existentes, ou 

se estes são os casos paradigmáticos. Desse modo, utilizamos apenas os casos 

que estão disponíveis ao público3. A busca junto ao sítio oficial foi realizada em 

27/04/2018, às 10h, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

UF PARTES ÂMBITO PROCESSO OBJETO 

MA MPF 
x  

Instituto 
Brasileiro do 

Meio Ambiente 
e dos 

Recursos 
Naturais 

Renováveis - 
IBAMA, 

Estado do 
Maranhão e 

DUCOL 
Engenharia 

Judicial Processo nº 
2900-
86.2013.4.01.37
01 
 
ACP nº 
3720.42.2012.4
01.3701 

A suspensão da Licença de Instalação 
concedida pelo IBAMA ao Estado do 
Maranhão para pavimentação e melhorias 
operacionais da rodovia MA 280 - a qual 
intercepta a Terra Indígena Krikati em 
uma extensão de 32 Km, tendo em vista a 
inobservância do cumprimento das 
condicionantes elencadas pela FUNAI 
para obtenção daquela licença. 

                                                           
2 Os Estados são os seguintes: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos 

estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, conforme Lei Complementar nº 31, de 11 de 

outubro de 1977. 
3 No entanto, para obter resultados mais fechados, recomendamos que sejam realizadas pesquisas 

complementares junto às Procuradorias Regionais, para confirmar esta hipótese. 
 



UF PARTES ÂMBITO PROCESSO OBJETO 

LTDA 

MA MPF 
x 

Eletronorte e 
IBAMA  

Judicial Ação Civil 
Pública 2901-
71.2013.4.01.37
01 

Acerca da não exigência e da 
implementação no âmbito do 
licenciamento ambiental de medidas 
capazes de identificar e mitigar os 
impactos socioambientais advindos da 
Linha de Transmissão implantada pela 
Empresa Eletronorte entre os Estados do 
Maranhão e Pará (Linha de Transmissão 
Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Presidente 
Dutra São Luís), a qual intercepta a Terra 
Indígena Krikati." 
 

PA MPF 
x 

Norte Energia 
S/A – NESA, 

FUNAI e 
IBAMA 

Judicial Ação Civil 
Pública nº 
0000655-
78.2013.4.01.39
03  

 

PA MPF 
x 

Vale S/A, 
Mineração 

Onça Puma, 
Estado do 

Pará e Funai 

Judicial Procedimento 
Administrativo 
n° 
1.23.001.00030
5/2005- 74 
 
0002383-
85.2012.4.01.390
5 – Subseção de 
Redenção. 

Requer a suspensão de implementação 
de empreendimento minerário em razão 
da ausência de atendimento integral da 
condicionante que exige mitigação dos 
impactos ambientais sobre as 
comunidades Xikrin e Kayapó. 
 

MT MPF  
x 

Empresa de 
Pesquisa 

Energética 
EPE, IBAMA. 

Judicial Processo nº 
3947-
44.2012.4.01.36
00 

Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Mato 
Grosso sobre ausência de consulta livre, 
prévia e informada aos povos indígenas 
relacionada à Usina Hidrelétrica (UHE) 
Teles Pires. 

AC MPF  
x 

Orleir Messias 
Camelli, 

CONAVE 
Comercio e 
Navegacao 
Ltda, Cameli 
Comercial e 
Distribuidora 
Ltda, EMSA 
Empresa Sul 

Americana De 
Montagens As, 

ETESCO 
Construcoes E 

Comercio 
Ltda  

Judicial ACP nº 
0001931-
36.1996.4.01.30
00 

Ação proposta pela Procuradoria da 
república no Estado do Acre visando 
coibir a atuação de madeireiros na Terra 
Indígena Ashaninka . 

PA Exportadora 
Peracchi Ltda, 

Idemar 
Peracchi, Ana 
Valeria Jaime 

Peracchi e 

Judicial ACP 0000224-
36.2002.4.01.39
01 
 
Subseção 
Judiciária de 

Sentença de 2009 que condenou a 
madeireira a recompor 5.000 ha de mata 
nativa e a indenizar as comunidades 
ocupantes da TI Apyterewa em valor 
correspondente à média do preço de 
mercado da madeira (cedro, ipê, jatobá e 



UF PARTES ÂMBITO PROCESSO OBJETO 

Idacir Peracchi Marabá. mogno) existente em 5.000 hectares.  

PA MPF, MPE 
x 

OMNIA 
Minérios Ltda, 
IBAMA, DNPM 

e Estado do 
Pará 

Judicial ACP 0001667-
14.2005.4.01.39
02 – Subseção 
Judiciária de 
Santarém 
 

Declaração de nulidade da licença 
ambiental prévia, concedida pela 
SECTAM à empresa Omnia Minérios, 
bem como das licenças que se seguiram, 
especialmente a Licença de Instalação, 
para a atividade de exploração de 
bauxita, no empreendimento denominado 
Projeto Juruti, no município de Juruti. 
Condenação da empresa Omnia Minérios 
em buscar a realização do dito 
licenciamento junto ao IBAMA, a partir da 
realização de novos estudos ambientais 
que considerem, dentre outros pontos 
relevantes a serem apontados pelo órgão 
licenciador, a participação da sociedade, 
definição das responsabilidades 
financeiras e estudos ambientais 
completos. 

RR OI Eletronorte Extrajudicial Recomendação 
nº 15/2013, 19 
de abril de 2013 
MPF/RR 

Recomenda à Empresa de Telefonia Oi, 
que informe, no prazo de 10 (dez) dias, 
dentre as Comunidades Indígenas quais 
ainda não dispõem de TUP (Telefone de 
Uso Público) e que proceda, no prazo de 
30 (trinta) dias, à elaboração e 
apresentação de um Plano de Instalação, 
com cronograma de execução a ser 
concluído no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, nas Comunidades 
Indígenas ainda não contempladas. 

AM Eletronorte e 
Alupar 

Empreendime
ntos 

Extrajudicial Recomendação 
nº 04/2011, de 
28 de outubro 
de 2011 
 

Recomendação expedida pela PR/AM à 
Eletronorte e à Alupar Empreendimentos, 
tendo como objeto a realização de 
procedimentos de consulta livre, prévia e 
informada às comunidades indígenas 
localizadas na área de influência da linha 
de transmissão de energia elétrica e 
transmissão da rede básica do Sistema 
Interligado Nacional, e a inclusão das 
informações oriundas das comunidades 
indígenas no EIA/RIMA do 
empreendimento, considerando a 
possibilidade de traçado que não interfira 
na Terra Indígena Waimiri-Atroari" 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do MPF. 

 

Conforme podemos depreender da tabela acima, existem 10 (dez) casos 

envolvendo litígios entre populações tradicionais e grandes empreendimentos. 

Sendo que destes, 8 (oito) estão judicializados e 2 (dois) estão no âmbito 

extrajudicial, através de recomendações. 

Constatamos que o MPF, que tem legitimidade para defender judicialmente 

os direitos e interesses das populações indígenas, conforme dispõe o art. 129, V da 

CRFB/1988, tem proposto ações civis públicas requerendo reparação por danos 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/extrajudicial-1/recomendacao-docs/empreendimentos/empreendimentos/recomendacao-n-04-2011-de-28-de-outubro-de-2011-1
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/extrajudicial-1/recomendacao-docs/empreendimentos/empreendimentos/recomendacao-n-04-2011-de-28-de-outubro-de-2011-1
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/extrajudicial-1/recomendacao-docs/empreendimentos/empreendimentos/recomendacao-n-04-2011-de-28-de-outubro-de-2011-1
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/extrajudicial-1/recomendacao-docs/empreendimentos/empreendimentos/recomendacao-n-04-2011-de-28-de-outubro-de-2011-1


morais e materiais às populações tradicionais pelos danos ambientais aos seus 

territórios, bem como nulidade de licenciamentos ambientais realizados de forma 

irregular. Veremos a seguir um breve resumo dos casos.  

 

2.1 CASO DUCOL  

 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF, cuja decisão liminar 

proferida em 2012 determinou que o IBAMA suspendesse a Licença de Instalação n° 

757/2010, até que o Estado do Maranhão e a DUCOL Engenharia Ltda. cumprissem 

as condicionantes, dentro dos prazos estabelecidos, a contar da ciência da referida 

decisão. 

As condicionantes visam compensar os danos ambientais decorrentes do 

empreendimento e garantir a segurança da comunidade indígena Krikati e dos 

motoristas que trafegam na Rodovia MA-280. Podendo ser resumidas, basicamente, 

em: construção de três guaritas, com quebra molas e redutor de velocidade; 

construção de estrada e ciclovia lateral à MA 280, protegida por cerca, para trânsito 

local dentro da Tl Krikati. construção de corredores ambientais e recuperação de 

áreas degradadas: quebra molas; sinalização; construção de dois pontos de ônibus 

e de quiosque; palestras sobre higiene bucal, saúde corporal e saúde ambiental; 

capacitação de agentes ambientais indígenas; dentre outros. 

A decisão liminar determinou ainda a adoção de medidas necessárias à 

divulgação da liminar na mídia televisiva e fixou para o caso de descumprimento 

injustificado das determinações, multa diária, para cada um dos réus, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), a teor do disposto no artigo 461, §§ 3° e 4°, do Código 

de Processo Civil.  

Dessa forma, apesar de a PNPCT não ter sido mencionada da decisão, o 

MPF, através da ação, observou indiretamente os objetivos específicos de nº III e IV 

da PNPCT. Verificamos através do andamento pessoal que até 09/05/2018, a 

empresa encontra-se impedida de continuar a obra, restando uma audiência de 

conciliação entre as partes no dia 19/05/2018. No entanto, ainda não houve 

sentença. 

 

2.2 ELETRONORTE  

 



Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF perante à subseção 

judiciária de Imperatriz, no qual houve sentença proferida em 27/07/2016, pelo juiz 

federal substituto, William Ken Aoki. 

Em sentença, o juiz levou em consideração princípios ambientais, 

especialmente da prevenção. Em defesa do meio ambiente, não somente o 

legislador, como no referido caso, o judiciário, pode determinar a realização do 

estudo de impacto ambiental, antes do começo da execução do empreendimento, 

possibilitando uma barreira aos empreendimentos. Além disso, considerou que o 

componente indígena faz parte do procedimento de licenciamento.  

Por fim, o juiz entendeu cumpridos, pela Eletronorte, a realização de estudos 

ambientais com o objetivo de comprovar a inexistência de impactos à saúde e ao 

meio ambiente em razão da instalação de linhas de transmissão; ou, constatando ao 

final dos estudos a existência de danos à saúde e/ou ao meio ambiente ou a sua 

potencialidade, apontar as medidas mitigadoras e compensatórias, bem como o 

cumprimento das diretrizes e recomendações feitas pelo IBAMA. 

Além disso, houve o descumprimento da finalização dos estudos ambientais, 

bem como dos prazos estabelecidos para implementar medidas mitigadoras e 

compensatórias, pois passados 2 anos e 6 meses da decisão proferida até a 

presente data a empresa não informou o seu devido cumprimento. Razão pela qual, 

ante ao descumprimento da decisão, o juiz imputou multa de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), a ser revertido para o Fundo para Reconstituição de Bens 

Lesados, do art. 13, da Lei nº 7.347, em benefício das Comunidades Indígenas 

Krikati afetadas com o empreendimento. 

Desse modo, consideramos que houve observância do objetivo específico nº 

I, III, XIV da PNPCT.  

 

2.3 CASO NORTE ENERGIA  

 

Em sentença proferida em 26/05/2017, pelo juiz federal da 9ª Vara, Arthur 

Pinheiro Chavez. A sentença considera os elementos terra e componente indígena 

do licenciamento. No caso em comento, foi determinado que a Norte Energia se 

abstenha de executar as obras das Unidades de Proteção Territorial em padrões 

diversos do pactuado no Plano Emergencial de Proteção das terras Indígenas do 

Médio Xingu, não autorizados pena FUNAI e que a empresa avivente as picadas dos 



limites das 11 áreas indígenas afetadas pelo empreendimento hidrelétrico, bem 

como instale as respectivas placas de identificação a cada 3km dos perímetros 

dessas terras.  

Além disso, quando a empresa receber o novo cronograma da FUNAI, ela 

deverá promover a readequação das Unidades já construídas em desacordo com o 

Plano emergencial, dar inicio às construções das demais Unidades de proteção 

territorial, conforme os padrões estabelecidos no Plano Emergencial; bem como 

promover a contratação e capacitação do pessoal que irá atuar nessas unidades.  

 

2.4 CASO VALE S.A E ONÇA PUMA 

 

No referido caso, ainda não houve sentença, apenas em caráter liminar. O 

MPF ajuizou ação civil pública objetivando, liminarmente, a cessação da exploração 

mineral pela Vale S.A e Onça Puma, até que sejam cumpridas as condicionantes 

para o desenvolvimento da atividade de exploração concernentes à regularidade da 

licença ambiental juntamente com a implantação de medidas compensatórias e 

mitigadoras às comunidades indígenas dos Xicrins e Kayapós.  

 

2.5 EPE MATO GROSSO 

 

Em sentença proferida em 12/11/2014, pelo juiz federal substituto Marcel 

Queiroz Linhares. O juiz impôs aos réus a obrigação de não fazer consistente no 

impedimento de prosseguir no licenciamento e nas obras da Usina Hidrelétrica Teles 

Pires até realização, pelo Congresso Nacional, de consulta aos povos indígenas 

afetados, Kayabi, Munduruku e Apiaká, tal como determina o art. 231, § 3º, da 

Constituição Federal. 

 

2.6 ORLEIR MESSIAS CAMELI E OUTROS 

 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF, em 1996, visando a 

responsabilização de Orleir Messias Cameli, Abrahão Candido da Silva e a empresa 

Marmud Cameli e Cia Ltda ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais pela extração de madeira em área indígena dos Ashaninka Kampa, no 

Estado do Acre.  



Requer a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) e materiais, e que o total das indenizações seja revertido em 

benefício da comunidade Ashaninka/Kampa do rio Amônia, bem como a 

condenação dos réus a arcar com todos os custos e despesas para a elaboração e 

execução do plano de recomposição ambiental, danos ambientais, inclusive 

reflorestamento da área desmatada e do desassoreamento dos rios e igarapés 

comprometidos. O referido caso atualmente está no STF.  

 

2.7 EXPORTADORA PERACCHI LTDA 

 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF contra Exportadora 

Peracchi Ltda, Idemar Peracchi, Ana Valeria Jaime Peracchi e Idacir Peracchi. Em  

sentença proferida em 17/04/2008, pelo juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad, 

que determinou o cancelamento dos registros em nome da Exportadora Peracchi 

registrados no Cartório do Único Oficio da Comarca de São Felix do Xingú, e 

condenou os réus solidariamente a recompor 5.000 hectares de floresta nativa e a 

indenizar as comunidades indígenas ocupantes das terras Apyterewa, em valor 

correspondendo à média do preço de mercado da madeira (cedro, ipê, jatobá e 

mogno) existente em 5.000 hectares de floresta, julgando improcedente os pedidos 

com relação à Ana Valeria Jaime Peracchi. 

 

2.8 OMNIA MINÉRIOS LTDA 

 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF em 21/09/2005, contra 

Omnia Minérios Ltda, Estado do Pará, IBAMA e DNPM, requerendo a concessão de 

medida cautelar, que sustasse os efeitos tanto da Licença Prévia, quanto da Licença 

de Instalação concedidas à empresa Omnia Minérios Ltda., determinando que faça 

cessar qualquer medida decorrente de tais licenças, bem como interrompa todas as 

medidas em curso tendentes a implantar o empreendimento, sob pena de multa 

diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser aplicada ao empreendedor, e 

que determine ao Estado Do Pará que interrompa qualquer ato de licenciamento 

referente ao citado empreendimento, também sob pena de incidência de multa 

pecuniária no valor, diário, de R$10.000,00. (dez mil reais) 



Além disso, requerer a decretação da nulidade do ato administrativo que 

concedeu a licença prévia à empresa Omnia Minérios Ltda, para a atividade de 

exploração de bauxita, no empreendimento denominado Projeto Juruti, no município 

de Juruti, bem como da licença de instalação que lhe seguiu; condenação da 

empresa em buscar a realização do dito licenciamento junto ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA, a partir da realização de 

novos estudos ambientais. 

Esses estudos devem considerar, dentre outros pontos relevantes a serem 

apontados pelo órgão licenciador: a participação da sociedade desde a elaboração 

do Termo de Referência até a realização de todas as audiências públicas 

necessárias, inclusive em Juruti Velho; estudos ambientais completos de todos os 

componentes dos projetos e de todos os aspectos essenciais, de acordo com a 

Resolução. Conama nº 01/86, bem como a definição clara de responsabilidades 

financeiras do empreendedor e do poder público, nas três esferas, com garantia de 

atendimento de todas as demandas ambientais, sem transferência de impactos de 

qualquer natureza para a sociedade, na consideração da viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

 

2.9 e 2.10 CASOS EXTRAJUDICIAIS 

 

O MPF recomenda à Empresa de Telefonia Oi, que informe, no prazo de 10 

(dez) dias, dentre as Comunidades Indígenas quais ainda não dispõem de TUP 

(Telefone de Uso Público) e que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à elaboração 

e apresentação de um Plano de Instalação, com cronograma de execução a ser 

concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nas Comunidades Indígenas ainda 

não contempladas.  

O segundo caso diz respeito à recomendação expedida pela Procuradoria 

Regional do Estado do Amazonas à Eletronorte e à Alupar Empreendimentos, tendo 

como objeto a realização de procedimentos de consulta livre, prévia e informada às 

comunidades indígenas localizadas na área de influência da linha de transmissão de 

energia elétrica e transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional, e a 

inclusão das informações oriundas das comunidades indígenas no EIA/RIMA do 

empreendimento, considerando a possibilidade de traçado que não interfira na Terra 

Indígena Waimiri-Atroari. 



 

3 ANÁLISE DO MAPEAMENTO A LUZ DA POLITICA NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS 

 

Contextualizando a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), Silva (2008) nos relata que a referida 

política foi desenhada de forma participativa, em uma série de debates públicos 

realizados no âmbito da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) visando, justamente, à elaboração de 

uma política nacional que reflita diversidade. 

No I Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais, realizado em agosto 

de 2004, em Luziânia, Distrito Federal, além de povos indígenas e quilombolas, que 

têm direitos específicos reconhecidos na Constituição, agroextrativistas, 

seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, pescadores artesanais e caiçaras que 

conquistaram direitos em associação com a proteção ao meio ambiente, estiveram 

presentes geraizeiros, varzanteiros, pantaneiros, ciganos, pomeranos, comunidades 

de terreiro, fundos de pasto, faxinais e ribeirinhos do São Francisco. 

Além do I Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais, foram realizadas 

cinco oficinas regionais no período de 13 a 23 de setembro de 2006, nos estados do 

Acre, Pará, Bahia, Mato Grosso e Paraná, as quais contaram com a participação de 

cerca de 350 representantes de povos e comunidades tradicionais de todo o Brasil. 

“A conjunção de demandas históricas e de um governo comprometido com o resgate 

da noção republicana da cidadania se materializou na promulgação do Decreto nº 

6.040, de 7 de fevereiro de 2007”. (SILVA, 2008, p. 8-9). 

Desta forma, a política foi construída no diálogo fluente de todos os grupos 

que se converteriam em beneficiários, o que permite concluir que a 

representatividade dos mesmos se encontra resguardada, colocando o decreto 

como uma meta atingida pelas próprias comunidades tradicionais na salvaguarda de 

seus direitos, gerando uma inclusão política e social e comprometendo ao estado no 

cumprimento das obrigações emergentes. 

Assim, analisando a estrutura do decreto, este começa no seu art. 2º 

estabelecendo a competência da Comissão Nacional de Desenvolvimento 



Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) aos fins de coordenar 

a implementação da política. Seguidamente, apresenta os conceitos de Povos e 

Comunidades Tradicionais, como já nos referimos, bem como o conceito de 

Territórios Tradicionais e o de Desenvolvimento Sustentável. 

No anexo do decreto encontramos os princípios da política, o objetivo geral, 

os objetivos específicos, os instrumentos de implementação, os planos de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e as 

disposições finais como subtítulos integrantes do decreto. 

Quanto aos princípios, ressaltamos a determinação de que todas as ações e 

atividades que se encontrem voltadas para o alcance dos objetivos da política, 

deverão ocorrer de forma intersetorial, coordenada e sistemática, observando 

princípios tais como o reconhecimento e respeito da diversidade socioambiental, o 

efetivo exercício da cidadania, a segurança alimentar, a articulação da atual política 

como outras relacionadas aos direitos das comunidades, a erradicação de todas as 

formas de discriminação etc. 

Como objetivo geral, a política expressa que a PNPCT tem como principal 

objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus 

direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e 

valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições 

(BRASIL, 2007). E, seguidamente, traz os objetivos específicos que serão 

analisados ao final deste artigo. 

Logo se instituem os instrumentos de implementação da política, que são, os 

Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a 

Comissão Nacional, os Fóruns Regionais e Locais e o Plano Plurianual. 

No art. 5 do Anexo, se determina que os Planos de Desenvolvimento 

Sustentável consistem no conjunto de ações de curto, médio e longo prazo 

elaboradas com o fim de implementar, nas diferentes esferas de governo os 

princípios e objetivos estabelecidos pela política. Ademais, os planos poderão ser 

estabelecidos com base em parâmetros ambientais, ético-sócio-culturais, dar-se por 

meio de fóruns especialmente criados e sem limitação, desde que seja respeitada a 

atenção equiparada aos diversos segmentos dos povos e comunidades tradicionais. 

Nas disposições finais, ordena à Comissão Nacional, no prazo máximo de 

noventa dias, a dar publicidade as Oficinas Regionais, estabelecer um Plano 



Nacional que tenha como base os resultados das Oficinas Regionais e propor um 

Programa Multi-setorial destinado a implementação do Plano Nacional no âmbito do 

Plano Plurianual. 

Desse modo, o grande mérito da política foi tirar da invisibilidade essa 

expressiva parte da população brasileira, estabelecendo diretrizes e objetivos que 

permitem às políticas universais do governo brasileiro se adequarem para atender 

às demandas e características singulares deste público (SILVA, 2008) 

Ao analisar os casos levantados à luz dos objetivos específicos da PNPCT, 

constatamos que o objetivo IV, qual seja, garantir os direitos dos povos e das 

comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e 

empreendimentos, representa de forma geral o escopo das demandas apresentadas 

neste artigo. Além disso, os objetivos I4 e III5 também foram encontrados nos demais 

casos. 

Neste sentido, Silva (2008) destaca a relevância do papel desempenhado 

pelos povos e comunidades tradicionais na conservação dos recursos biológicos e 

dos conhecimentos tradicionais a eles associados, especialmente na manutenção da 

agrobiodiversidade, em contraposição ao agravamento de aspectos relacionados às 

possibilidades de permanência desses povos e comunidades nos espaços 

necessários à sua subsistência. 

É importante ressaltarmos, conforme Silva (2008), que assegurar o acesso 

ao território aos povos e comunidades tradicionais significa manter vivos, na 

memória e nas práticas sociais, os sistemas de classificação e de manejo dos 

recursos naturais, os sistemas produtivos, os modos tradicionais de distribuição e 

consumo da produção. Isso, além de sua dimensão simbólica: no território estão 

impressos os acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a memória do 

grupo, como a base material de significados culturais que compõem sua identidade 

social. 

Isso porque o território também faz parte da cosmologia do grupo. Além de 

assegurar a sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais, ele constitui a 

base para a produção e a reprodução dos saberes tradicionais. (SILVA, 2008) A 

existência destas comunidades, baseada em sistemas sustentáveis da exploração 

                                                           
4 Art. 3º, I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos 

naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica; 
5 Art. 3º, III - implantar infra-estrutura adequada às realidades sócio-culturais e demandas dos povos 

e comunidades tradicionais; 



dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 

condições ecológicas locais, desempenha papel fundamental na proteção da 

natureza e na manutenção da diversidade biológica. 

No entanto, ao lado da sua relação estreita com os recursos naturais, existe 

um contexto que os colocam extremamente vulneráveis à degradação ambiental: 

tendo em vista que além de atingi-los física e economicamente, essa degradação 

afeta sua identidade, sua definição como indivíduo e como grupo. 



5 CONCLUSÕES 

 

A partir do mapeamento realizado, constatamos que os direitos 

fundamentais dos povos e comunidades tradicionais foram considerados nas 

sentenças proferidas pelos juízes de primeira instância das diferentes subseções 

judiciárias na Amazônia Legal. 

No entanto, não foi possível constatar se houve a construção de acordos 

entre as partes, uma vez que grande parte dos conflitos foram judicializados. No 

entanto, verificamos que as sentenças são compatíveis com a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), 

apesar de não haver a menção direta à referida política nas sentenças.  

A principal violação que constatamos diz respeito à concessão de 

licenciamento pelos órgãos ambientais de forma indevida ou ainda ao não 

cumprimento de condicionantes pelas grandes empresas. Além disso, constatamos 

a extração de recursos naturais em território indígena, bem como a ausência de 

consulta livre, prévia e informada à esses povos.  

De modo geral, os juízes de primeira instância julgaram procedentes os 

pedidos do MPF, considerando princípios ambientais e de defesa dos direitos dos 

povos e populações tradicionais, mesmo não citando dispositivos da PNPCT de 

forma direta. 

Dessa forma, visando contribuir com as discussões sobre a PNPCT, 

sugerimos que se inclua na política enquanto objetivo específico, a garantia de 

consulta livre, prévia e informada aos povos e comunidades tradicionais. Este direito 

já está previsto em dispositivos internacionais, como no art. 3º da Convenção 169 da 

OIT, mas ainda não está elencado enquanto objetivo da política.  

Consideramos que esta consulta é um dos elementos mais importantes na 

implementação de grandes empreendimentos na Amazônia, tendo em vista que os 

povos e comunidades tradicionais são os diretamente afetados com os 

empreendimentos, e precisam ter voz quando as obras afetam diretamente os seus 

direitos.  
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