
Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.12.000.000581/2017-60

ASSUNTO: Implantação do Distrito  Industrial  de  Mazagão.  Comunidades  Tradicionais

Afetadas. Identificação das Comunidades e das Áreas Afetadas. Direito à consulta prévia,

livre e informada. Convenção 169 OIT. 

RECOMENDAÇÃO Nº 97/2017-MPF/AP

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora  da  República

signatária, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos

artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I,

III,  alíneas  “d”  e  “e”,  VI,  e  artigo  6º,  incisos  VII,  “b”,  XIV,  “g”  e  XX,  todos  da  Lei

Complementar nº 75/93; artigo 4º, inciso IV, e artigo 23, ambos da Resolução 87/2006, do

CSMPF, e demais dispositivos pertinentes à espécie, e

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício da Procuradoria da República

no Estado do Amapá sobre os procedimentos relativos aos direitos dos povos indígenas e

populações tradicionais, matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério

Público Federal, nos termos do art. 13, inciso I, da Portaria PR/AP n.º 121/2013;

CONSIDERANDO que a Constituição de 1988, nos termos do artigo 216,

reconhece o multiculturalismo,  e,  por conseguinte,  lança-se a proteger  todos os processos

acumulativos dos diferentes grupos portadores de referência à identidade, à ação e à memória

que formam o patrimônio  cultural  brasileiro,  inserindo-se  nesse contexto  as  comunidades

tradicionais; 
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CONSIDERANDO que o Estado deve reconhecer a estes povos os direitos de

propriedade e  de  posse  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  assim como adotar

medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam

exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para

suas atividades tradicionais e de subsistência, nos termos da Convenção 169 da OIT;

CONSIDERANDO que a Convenção 169, em seu artigo 6º, assegura o direito

dos  povos  indígenas  e  comunidades  tradicionais,  incluindo  os  ribeirinhos,  de  serem

consultados,  de  forma  PRÉVIA,  LIVRE  e  INFORMADA,  antes  de  serem  tomadas

decisões que possam afetar seus bens ou direitos;

CONSIDERANDO que o aludido artigo aduz que as consultas realizadas na

aplicação desta  Convenção deverão ser efetuadas  com boa fé e de maneira apropriada às

circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo acerca das medidas propostas;

CONSIDERANDO que,  entre  os  princípios  da  Política  Nacional  de

Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  -PNPCT,  instituída

através do Decreto nº 6040, de 7 de fevereiro de 2007, encontra-se  a  promoção dos meios

necessários  para  a  efetiva  participação  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  nas

instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e

interesses; 

CONSIDERANDO que  tramita  nesta  Procuradoria  da  República  o

Procedimento Preparatório n.° 1.12.000.000581/2017-60, tendo por objeto apurar os impactos

da futura Área Industrial e Portuária de Mazagão sobre as comunidades tradicionais direta e

indiretamente afetadas;

CONSIDERANDO que no conteúdo do Projeto de Viabilidade de Criação do

Distrito Industrial do Município de Mazagão não consta etapa específica para identificar e

quantificar as comunidades tradicionais que serão afetadas com o referido empreendimento,

bem como as áreas por estas utilizadas; 
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CONSIDERANDO  que  “a  perícia  antropológica  é  responsável  pela

identificação  de  um grupo étnico  enquanto  tal  (índios,  quilombolas,  ciganos,  gerazeiros,

populações tradicionais, etc); pela revelação de seus usos, costumes, tradições, modos de ser,

viver, se expressar; pela documentação de sua memória e sua ação (...); delimitação de seu

território  e  de  espaços  de  interação  com  o  meio  ambientes  ou  outras  comunidades

intraétnicas ou interétinicas”1;

CONSIDERANDO que a Audiência Pública, realizada no dia 29 de abril de

2017,  pelo  Município  de  Mazagão,  para  discutir  a  implantação  do  Distrito  Industrial  e

Portuário do município de Mazagão, na qual a comunidade a ser afetada teve inexpressiva

participação; 

RESOLVE RECOMENDAR ao Chefe do Poder Executivo do Município de

Mazagão que:

i)  realize  o  levantamento  ocupacional,  com  auxílio  de  profissionais

habilitados,  como  etapa  do  Projeto  de  Viabilidade  de  Criação  do  Distrito  Industrial  do

Município de Mazagão, a fim de especificar quantas e quais comunidades tradicionais estão

localizadas na área de influência (direta  ou indireta) do empreendimento,  dando-se ampla

publicidade ao resultado; e

ii) após a divulgação do resultado, promova com ampla publicidade no interior

dessas comunidades, no prazo de 20 (vinte) dias, audiência pública que busque informar às

comunidades  tradicionais  afetadas,  relacionadas  no  levantamento  ocupacional,  acerca  dos

impactos  que  sofrerão  com  a  implantação  do  projeto,  notadamente  ambientais,  sociais  e

econômicos, bem com garanta sua consulta, de forma PRÉVIA, LIVRE e INFORMADA, a

fim  de  que  sejam  verdadeiros  atores  no  processo  decisório  antes  de  serem  tomadas

decisões que possam afetar seus bens ou direitos, notadamente a finalização do projeto do

Distrito Industrial;

1 “Do papel da perícia antropológica na afirmação dos direitos dos índios”. MAIA, Luciano Mariz.
Disponível  em:  http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-
publicacoes/artigos/docs_artigos/do_papel_da_pericia_antropologica_na_afirmacao_dos_direitos_
dos_indios.pdf.
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iii) seja futuramente garantido o componente antropológico na elaboração do

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA do projeto

do Distrito Industrial do Município de Mazagão, assegurando-se, como parte do licenciamento

ambiental: a) perícia antropológica, a fim de identificar, com maior segurança científica, as

comunidades tradicionais localizadas nas áreas de influência (direta e indireta) do projeto,

bem como indicar  as  consequências  que lhe serão imputadas,  com participação ativa  dos

órgãos  eventualmente  competentes,  como  o  Instituto  de  Patrimônio  Histórico  e  Artístico

Nacional – IPHAN e a Fundação Cultural Palmares; b) consulta prévia, livre e informada às

comunidades tradicionais afetadas sobre o projeto licenciado.

Determina-se  que  seja  informado  acerca  do  acatamento das  recomendações

retromencionadas, em 10 (dez) dias a contar do recebimento desta.

Advirta-se que  a presente recomendação deve ser cumprida imediatamente, a

partir  de  seu  recebimento,  destacando-se  que  seu  descumprimento  poderá  caracterizar

inobservância de norma de ordem pública, incumbindo ao Ministério Público Federal propor

as  ações  judiciais  cabíveis,  visando  à  defesa  da  ordem jurídica  e  de  interesses  sociais  e

individuais indisponíveis, bem como à reparação de danos causados pelas condutas ilícitas,

sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e criminal individual de agentes públicos.

Oficie-se ao recomendado para ciência e devido cumprimento.

Remetam-se cópias da presente recomendação à 6º Câmara de Coordenação e

Revisão do Ministério Público Federal.

Macapá/AP, 09 de dezembro de 2017.

Assinado eletronicamente

NICOLE CAMPOS COSTA

Procuradora da República 
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