
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

PR-AP-00031816/2017

Inquérito Civil n.º 1.12.000.000414/2013-95

RECOMENDAÇÃO Nº 96/2017

Recomenda  à  empresa  Poli  Construções  

LTDA que,  na  execução  de  contrato  com  o  

Poder  Público,  em  terras  tradicionalmente  

ocupadas  por  comunidades  indígenas,  

providencie  autorização  da  FUNAI  para  a  

exploração dos recursos naturais de usufruto  

exclusivo,  abstendo-se de promover atividade  

antrópica  danosa  ao  meio  ambiente,  em  

desacordo com as determinações legais  e de 

autoridades ambientais competentes.

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  da  procuradora  da 

República infra-assinada, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no 

art. 127 e seguintes da Constituição da República e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 

75, de 1993;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,  e que o 

Parquet tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 

para a  proteção do patrimônio  público  e social,  do meio  ambiente  e  de outros  interesses 

difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição da República, artigos 127, caput, e 

129, incisos III e V, e Lei Complementar 75/1993, artigo 5º;
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CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a 
proteção e a defesa do meio ambiente e do patrimônio público social e de outros interesses 
difusos  e  coletivos,  conforme  o  disposto  no  artigo  129,  incisos  II e  III,  da  Constituição 
Federal, e nas alíneas a e d do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério 

Público,  dentre outras,  zelar pelo efetivo respeito  dos Poderes Públicos  e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o 

inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, conforme artigo 6º, inciso VII, alínea 

“c”;

CONSIDERANDO que cabe ao Estado resguardar os direitos fundamentais, 

dentre  eles  a  vida  e  a  segurança,  e  manter  a  paz  pública,  adotando  todas  as  medidas 

necessárias para cumprimento da lei;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a intervenção em 

todos os atos do processo em que os índios, suas comunidades e organizações sejam partes, 

em atenção ao disposto no art. 232 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal exercerá suas funções 

nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa de direitos e interesses 

dos índios e das populações indígenas, na forma do art. 37, inc. II, da LC nº 75/93;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do art.  20,  inc.  XI,  da Constituição 

Federal, são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios;

CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 24 da Lei nº 6.001/1973, 
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o usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e percepção 

das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao 

produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades;

CONSIDERANDO ser  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social, 

costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  e  os  direitos  originários  sobre  as  terras  que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens, nos moldes do art. 231, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO serem terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 

por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis  à  preservação  dos  recursos  ambientais  necessários  a  seu  bem-estar  e  as 

necessárias  a  sua  reprodução  física  e  cultural,  segundo  seus  usos,  costumes  e  tradições, 

conforme disposição do art. 231, §1º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, 

e destinam-se à posse permanente da comunidade indígena, a qual possui o usufruto exclusivo 

das riquezas do solo, dos rios, dos lagos e demais recursos nelas existentes, na forma do art.  

231, § 2º e § 4º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que  os  direitos  territoriais  dos  povos  indígenas, 

quilombolas e outras comunidades tradicionais têm fundamento constitucional (art. 215, art. 

216 e art. 231 da CF 1988; art. 68 ADCT/CF) e convencional (Convenção nº 169 da OIT);

CONSIDERANDO que o uso sustentável de recursos naturais por parte de 

povos e comunidades tradicionais é assegurado pela Constituição Federal (arts. 215 e 216) e 

pela Convenção nº 169 da OIT (art. 14, I);

CONSIDERANDO que a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº. 5.051, de 19 de 
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abril de 2004, dispõe que deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias 

para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 

indígenas;

CONSIDERANDO que, de acordo com a Convenção 169 da OIT, deverão 

ser especialmente protegidos os direitos dos povos indígenas aos recursos naturais existentes 

nas  suas  terras,  abrangendo  o  direito  desses  povos  a  participarem  da  sua  utilização, 

administração e conservação;

CONSIDERANDO  que  a  intervenção  em  terras  indígenas  por  meio  de 

atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente causadores de impactos ocasionará 

danos reflexos de ordem ambiental,  social,  econômica e cultural  no seio das comunidades 

indígenas ali existentes;

CONSIDERANDO que as atividades  desempenhadas em terras indígenas 

ou no seu entorno eram, na vigência da Instrução Normativa FUNAI nº 01, de 09 de janeiro de 

2012,  consideradas  empreendimentos  ou  ações potencial  e  efetivamente  causadoras  de 

impactos ambientais e socioculturais a terras e povos indígenas;

CONSIDERANDO que  a  FUNAI  é  a  entidade  da  União  legalmente 

responsável por garantir a posse permanente das terras indígenas e o usufruto exclusivo dos 

recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes, de acordo com a Lei nº 5.371, de 05 

de dezembro de 1967;

CONSIDERANDO  que tramita  perante  o  Ministério  Público  Federal  no 

Amapá o  Inquérito  Civil  nº  1.12.000.000414/2013-95,  que tem por  objeto  apurar  suposta 

ilegalidade na extração de madeira pela empresa POLICONSTRUÇÕES LTDA, contratada 

pelo Estado do Amapá para a construção de 21 (vinte e uma) escolas padronizadas, em aldeias 

da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, no Amapá e Norte do Pará;
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CONSIDERANDO que, segundo informações prestadas pela mencionada 

pessoa jurídica, a quantidade de vegetação suprimida foi de 47,91 m³ de Angelim Vermelho 

por escola, e que antes do início das obras, em reunião com as lideranças indígenas da área e 

um representante da SEP (Secretaria Especial dos Povos Indígenas), Ariné Waiana Apalaí, 

ficou firmado que se tratava de madeira para “usufruto exclusivo dos índios” e que, portanto, 

caberia  a  cada Cacique  indicar  e  acompanhar  os  trabalhos,  posto  que haveria  amparo do 

Estatuto  do  Índio,  que  lhes confere o  direito  de  cortar  madeira  para  as  escolas  que  são 

exclusivamente para uso indígena;

CONSIDERANDO que o acesso às aldeias da região se dá exclusivamente 

por  meio  aéreo,  com  aeronaves  de  pequeno  porte  de  capacidade  máxima  de  500  kg, 

inviabilizando o transporte de madeira à área;

CONSIDERANDO que  no  relatório  de  fiscalização  da  citada  obra, 

produzido pela  Coordenadoria de Acompanhamento e Controle  de Obras da Secretaria de 

Infraestrutura do Amapá, colacionado ao IC nº 1.12.000.000414/2013-95, restou consignado 

que a FUNAI autorizou a retirada do volume de madeira necessário para a construção das  

escolas indígenas, dispensando a exigência de autorização de supressão vegetal;

CONSIDERANDO que a atividade de construção de escola não é passível 

de  licenciamento  ambiental  pelo  IBAMA,  conforme Resolução  nº  CONAMA  237/1997, 

cabendo ao empreendedor, por força da Lei Complementar nº 140/2011, a apresentação de 

informações técnicas pertinentes à atividade, como localização, existência de APP, projeto 

básico da escola, para manifestação do IBAMA sobre o pleito;

CONSIDERANDO que  a  FUNAI,  por  meio  do  ofício  nº 

346/GAB/CRANP/FUNAI de 04/12/2014, declarou que diversas ações foram desencadeadas 

no propósito de se chegar a um consenso para exploração de madeiras no interior  da citada 

área  indígena,  bem  como  que  esses  acertos  foram  discutidos  e  aprovados  em  reuniões 

ocorridas na SEINF e SEED, com a participação de representantes de Associações Indígenas, 
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da FUNAI, da  SEED,  do  Núcleo  de  Educação Indígena/NEI,  de  ONGs e  outros  agentes 

interessados;

CONSIDERANDO  que o contrato nº 117/2011 avençado com a empresa 

POLICONSTRUÇÕES  foi  rescindido  pela  SEINF/AP  em  09/01/2014,  em  virtude  do 

descumprimento  do  objeto  pactuado  por  parte  da  contratada,  a  qual  repousou  suas 

justificativas nas dificuldades impostas à mobilização de equipes e materiais, face à dispersão 

das aldeias na área do Parque do Tumucumaque, que comprometeu o avanço do cronograma 

físico da obra.

RESOLVE

RECOMENDAR, com fundamento no art. 6º, inciso XX, da LC nº 75/93, à 

empresa  POLICONSTRUÇÕES  LTDA,  por  seu  representante  legal  JOÃO  WILTON 

RIBEIRO ALVINO JÚNIOR que:

A)  ABSTENHA-SE,  na execução de contrato com o Poder Público,  em 

terras  ocupadas  por  comunidades  indígenas  ou tradicionais,  de  promover  atividade 

antrópica  lesiva ao  meio  ambiente,  em  desacordo  com  as  determinações  legais  e  das 

autoridades ambientais competentes;

B) PROVIDENCIE,  preliminarmente à instalação de empreendimento em 

terras  indígenas,  autorização  da  FUNAI e  de órgãos  ambientais,  de  modo  a  viabilizar  a 

extração de madeira  ou a  exploração de recursos naturais de usufruto exclusivo  dos povos 

nativos,  condicionado à  consulta  prévia  destas  populações,  conforme preconiza  art.  6º  da 

Convenção nº 169 da OIT, promulgada pelo Decreto Federal nº 5.051 de 19/04/2004.

A  partir  da  data  da  entrega  da  presente  recomendação,  o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL considera seus destinatários como pessoalmente 

cientes  da  situação  ora  exposta  e,  nesses  termos,  passíveis  de  responsabilização  por 

Página 6 de 7



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

quaisquer eventos futuros imputáveis à sua omissão.

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota 

a  atuação  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL sobre  o  tema,  não  excluindo  futuras 

recomendações  ou  outras  iniciativas,  bem  como  com  relação  aos  entes  públicos  com 

responsabilidade e competência no objeto.

O Parquet Federal, por meio da Procuradoria da República no Município de 

Laranjal do Jari, coloca-se à disposição para eventuais elucidações que se façam necessários, 

no tocante ao cumprimento do disposto na presente recomendação, observadas as limitações 

impostas pelo inciso IX do art. 129 da Constituição Federal1.

Macapá, 21 de novembro de 2017.
ASSINADO ELETRONICAMENTE

THEREZA LUIZA FONTENELLI COSTA MAIA
Procuradora da República

1 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
IX - exercer  outras funções que lhe forem conferidas,  desde que compatíveis com sua finalidade,  sendo-lhe 
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
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