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ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO
PROCURADORIAGERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

NOTA n. 00014/2015/DEPCONSU/PGF/AGU
NUP: 00407.001253/201431
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO DA PGF  DEPCONT/PGF
ASSUNTOS: Pagamento de indenização à população indígena – Instalação de rodovia – Possível conflito entre
teses das PFE/DNIT e PFE/FUNAI

Senhor Diretor do Departamento de Consultoria,

1.

Vieram os presentes autos a este Departamento de Consultoria da ProcuradoriaGeral Federal,

por força do Despacho nº 65/2015/DEPCONT/PGF/AGU (SEQ. 6), que, em linhas gerais, identificou um
possível conflito de entendimentos entre a Procuradoria Federal Especializada junto ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – PFE/DNIT e a Procuradoria Federal Especializada Junto à Fundação
Nacional do Índio – PFE/FUNAI.
2.

A origem do apontado dissenso está na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público

Federal perante a 23ª Vara Federal de Pernambuco, em face de União e DNIT.
3.

Segundo se extrai de informações constantes do andamento processual juntado aos autos (SEQ.

6), aduz o órgão ministerial que os indígenas da Tribo Fulniô fazem jus a reparação civil por danos patrimoniais
e morais em decorrência de prejuízos causados pela implantação da Rodovia Federal BR423, a qual teria
restringido o usufruto sobre as terras que tradicionalmente ocupam no Município de Águas Belas/PE.
4.

O pedido formulado é de que seja paga uma compensação financeira mensal de R$ 100.000,00

(cem mil reais) pela continuidade de restrição do usufruto das terras, a ser revertida em políticas públicas
destinadas aos índios Fulniô.
5.

Pugnase, ainda, por uma indenização de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos

morais coletivos, nestes compreendidos os prejuízos de natureza imaterial impostos ao povo indígena em
decorrência da construção da rodovia, dentre os quais se inserem a exposição deles ao risco de atropelamentos,
à quebra da privacidade necessária à realização dos rituais sagrados, entre outros.
6.

A pedido do Procurador Federal responsável por atuar na mencionada lide, e considerando a

possibilidade

de

proliferação

de

demandas

do

gênero,

a

PFE/DNIT

exarou

o

Parecer

nº

35/2014/GABINETE/PFE/DNIT (SEQ.1, fls. 519), voltado “subsidiar a sua defesa em eventuais ações de
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conteúdo similar” (SEQ.1, fls. 6).
7.

Após analisar a questão sob diversos prismas, conclui pela impossibilidade de compensação

financeira, em virtude de recomendações do Ministério Público ou ações civis públicas ajuizadas em favor de
comunidades indígenas, única e exclusivamente em razão da construção e operação de rodovias federais criadas
antes mesmo da demarcação das terras indígenas.
8.

Defende a compatibilidade entre a proteção especial às comunidades indígenas e a

implementação de políticas de infraestrutura e a necessidade de comprovação do efetivo dano decorrente da
existência da rodovia.
9.

Por fim, afasta a exigência de compensação ambiental nos casos em que a construção da rodovia

tenha ocorrido em período anterior à exigência de licenciamento ambiental.
10.

Ante a divulgação do aludido Parecer nº 35/2014/GABINETE/PFE/DNIT aos órgãos de

representação judicial (SEQ. 1, fls. 20), seu conteúdo chegou ao conhecimento do Departamento de Contencioso
da ProcuradoriaGeral Federal. Naquele DEPCONT/PGF vislumbrouse a necessidade de uma orientação da
PGF, apta a prevenir eventuais litígios entre FUNAI e DNIT acerca do tema (SEQ. 1, fls. 3).
11.

Por tal razão, o Núcleo de Orientações e Estudos Judiciais daquele Departamento exarou a Nota

nº 21/2014 (SEQ.1, fls. 2223), instando a PFEFUNAI a se manifestar sobre o teor do Parecer nº
35/2014/GABINETE/PFE/DNIT, demonstrando sua posição jurídica em relação à matéria nele tratada
e apontando de forma esclarecedora em que consistiria eventual divergência.
12.

Sobreveio, então, o Parecer nº 130/2014/PFEFUNAI/PGF/AGUGAB (SEQ.1, fls. 2637). Da

análise detida de seu interior teor, é possível verificar que, afora a parte inicial – onde se desenvolve raciocínio
voltado a demonstrar a natureza meramente declaratória do processo de demarcação de terras indígenas – sua
abordagem voltase exclusivamente à questão da reparação de danos ambientais.
13.

Os seguintes excertos, dedicados respectivamente à contextualização da controvérsia e à

conclusão do raciocínio deduzido, bem ilustram esta constatação:
23. Primeiramente, cumpre esclarecer que o presente feito não trata de “dívida cultural”,
mas de responsabilização por danos ambientais causados pela operação de rodovia
dentro da terra indígena, em que pese não possa ser negada a priori a possibilidade de
existência de danos de outra natureza, os quais também estariam sujeitos à reparação.
(...)
48. Diante do exposto, mostrase indene de dúvidas a possibilidade de responsabilização
do DNIT pelos impactos ambientais gerados pela instalação ou operação de rodovia em
terras indígenas, ainda que alguma dessas situações tenha ocorrido anteriormente à
demarcação de terra indígena. Isto porque o. fundamento jurídico não se origina da
aplicação retroativa do artigo 231 da Constituição Federal, mas da concretização do
mandamento inserto no artigo 225, no que concerne à obrigação de reparação do dano
ambiental.

14.

Ainda que a manifestação exarada pela PFE/DNIT tenha dedicado algumas breves passagens à

questão da compensação ambiental, seu foco precípuo está relacionado a tema absolutamente diverso: danos
morais e patrimoniais coletivos impostos à comunidade indígena.
15.

E não poderia ser diferente, uma vez que a demanda de tal manifestação originase de ação
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judicial onde o Ministério Público Federal pleiteia, em nome de determinada comunidade indígena, uma
compensação financeira mensal permanente pela restrição do usufruto de suas terras, bem como danos morais
decorrentes de tal restrição.
16.

Cabe registrar, neste ponto, que o juízo do feito negou o ingresso do IBAMA na ação justamente

por ser a questão ambiental estranha ao seu objeto. Eis o pertinente trecho de sua decisão:
Por outro lado, não vislumbro pertinência alguma no pedido formulado pela União de
intervenção do IBAMA, haja vista que a causa de pedir relatada na petição inicial não
tangencia os interesses tutelados por esta autarquia. Com efeito, embora se possa
considerar abstratamente a possibilidade de se exigir algum tipo de reparação civil por
danos ambientais, tal pretensão deverá ser veiculada em demanda autônoma, haja vista
que não houve nenhuma menção a este aspecto na causa de pedir deduzida na exordial.
(...) não vislumbro nenhuma correlação entre possíveis danos ambientais causados pela
construção da rodovia e o pedido de reparação civil formulado nesta demanda, que foi
formulado com base na ocorrência de danos de outra ordem. (SEQ. 6, fls. 7).

17.

Não há que se falar, portanto, em controvérsia jurídica. Estáse diante de verdadeiro divórcio

ideológico, dada a divergência temática entre as razões em que se apoia a manifestação da PFEFUNAI e os
fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada no pronunciamento exarado pela PFEDNIT.
18.

Tal circunstância inviabiliza a apreciação da consulta, nos termos do art. 1º da Portaria PGF

424/2013:
Art. 1º Os órgãos de execução da ProcuradoriaGeral Federal poderão suscitar, por meio
de suas chefias, consulta ao Departamento de Consultoria da ProcuradoriaGeral Federal
 DEPCONSU/PGF, desde que:
I  haja controvérsia jurídica entre órgãos de execução da ProcuradoriaGeral Federal ou
entre estes e outro órgão de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo da
União, que demande uniformização;

19.

Finalmente, há que se fazer um registro acera do que se poderia ter como um conflito de

entendimentos relativo especificamente à questão ambiental, em face das já referidas considerações periféricas
tecidas no Parecer 35/2014/GABINETE/PFE/DNIT.
20.

De modo superficial, a PFEDNIT dá a entender que não seriam exigíveis medidas de

compensação ambiental previstas em normativos posteriores à construção da rodovia. A PFEFUNAI, por sua
vez, afirma que “a alegada inaplicabilidade de licenciamento ambiental ao caso, em vista de ter sido construída
em tempos remotos a rodovia, não elide a responsabilização ambiental do ente público, em razão da
continuidade do dano produzido e da própria atividade.”
21.

Ocorre

que, em dezembro de

2014 – posteriormente

à

emissão do Parecer nº

35/2014/GABINETE/PFE/DNIT, de 27 de janeiro de 2014 –, DNIT e IBAMA celebraram termo de
compromisso objetivando a regularização ambiental da Rodovia Federal BR423 (documento anexo). Tal
celebração baseouse no Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis – PROFAS, instituído
com a finalidade de promover a elaboração e a execução dos projetos e atividades necessárias à regularização
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ambiental das rodovias federais pavimentadas sem licença ambiental, no intuito de compatibilizar a necessidade
de sua operação e manutenção às normas ambientais vigentes (procedimento disciplinado na Portaria
Interministerial MMA/MT nº 288/2013 e na Portaria MMA nº 289/2013).
22.

Esta ocorrência leva a crer que atualmente no DNIT não se sustenta a ideia de insubmissão a

normas ambientais em relação a rodovias federais, independentemente do momento de sua construção. Não se
vislumbra, pois, a necessidade de dirimir controvérsias relacionadas a este aspecto.
23.

Ante o exposto, propõese o encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal Especializada

junto à Fundação Nacional do Índio, para que se pronuncie sobre os quesitos a seguir elencados:
I – esclarecer se há entendimento da própria FUNAI ou da PFEFUNAI acerca do direito ao
pagamento de compensação financeira a comunidade indígena, em virtude da restrição de usufruto de suas terras
pela existência de rodovia;
II – esclarecer se há entendimento da própria FUNAI ou da PFEFUNAI acerca do direito ao
pagamento de danos morais coletivos a comunidade indígena, em decorrência da existência de rodovia nas terras
de que usufruem;
III – sendo afirmativo o pronunciamento em relação aos quesitos I ou II, apontar em que ato
ilícito se basearia o dano a ser compensado;
IV – informar a fase em que se encontra o processo de demarcação das terras indígenas a que se
referem os presentes autos; e
V – fornecer quaisquer outros documentos que facilitem a compreensão e o exame da matéria.
24.

Após, devem os autos retornar a este Departamento de Consultoria, para análise e

manifestação.
À consideração superior.
Brasília, 04 de março de 2015.

LEONARDO VASCONCELLOS ROCHA
PROCURADOR FEDERAL

Aprovo.
Encaminhemse os autos à Procuradoria Federal Especializada junto à Fundação Nacional do
Índio, na forma proposta, dandose ciência desta manifestação ao DEPCONT/PGF.
Brasília, 04 de março de 2015.
ANTONIO CARLOS SOARES MARTINS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00407001253201431 e da chave de acesso 07a22163

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO VASCONCELLOS ROCHA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
1551883 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br, após cadastro e validação do acesso. Informações
adicionais: Signatário (a): LEONARDO VASCONCELLOS ROCHA. Data e Hora: 04032015 18:12. Número
de Série: 469410853303993305. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS SOARES MARTINS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
1551883 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br, após cadastro e validação do acesso. Informações
adicionais: Signatário (a): ANTONIO CARLOS SOARES MARTINS. Data e Hora: 05032015 16:46. Número
de Série: 3796960105636004972. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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