
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI

PR-AP-00032409/2017

Inquérito Civil n.º 1.12.000.000039/2015-45

RECOMENDAÇÃO Nº 98/2017

Recomenda ao Comando Militar do Norte do  

Exército  Brasileiro,  preliminarmente  à  

consulta prévia,  livre e informada dos povos  

indígenas  interessados  do  Parque  do  

Tumucumaque, a realização de estudo técnico  

acerca da viabilidade da exploração de matriz  

energética alternativa,  em especial  por meio  

da  utilização  de  tecnologias  solares, ou  da 

construção  da  MCH  em  local  diverso  ou,  

ainda,  que  explicite  no  projeto  do  

empreendimento se a capacidade de geração  

de  energia  instalada  é  suficiente  para  

contemplar  as  demandas  do  Pelotão  e  das  

comunidades indígenas.

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 e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 

nº 75/93, apresentar as seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação.

Página 1 de 17



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

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente, 

essencial  à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,  do 

regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o disposto 

no art. 127 da Constituição Federal de 1988 e no art. 1º da Lei Complementar n° 75/93; 

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 
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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 serem terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 

por ele 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, conforme disposto no art. 24 da Lei nº 6.001/1973, 

o usufruto assegurado aos índios 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 que são 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, conforme previsão do § 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, 

e destinam-se à posse permanente da comunidade indígena, à 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);
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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 o § 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 

1988  estabelece  que  “  o  aproveitamento  dos  recursos  hídricos,  incluídos  os  potenciais   

energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser  

efetivados  com  autorização  do  Congresso  Nacional,  ouvidas  as  comunidades  afetadas,  

ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei  ”  ;

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 

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 localizadas em terras indígenas ou no 

seu entorno eram, na vigência da Instrução Normativa FUNAI nº 01, de 09 de janeiro de 2012, 

considerados empreendimentos ou atividades potencial e efetivamente causadores de impactos 

ambientais e socioculturais a terras e povos indígenas;
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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,  mesmo  em  se  tratando  de  empreendimento  de 

pequeno porte, não é possível presumir a inexistência de impactos e a necessidade de adoção 

de  medidas  de  mitigação  e  compensação  antes  da  análise  dos  estudos  ambientais  que 

subsidiam  o  processo  de  licenciamento  ambiental,  tendo  em  vista  as  diversidades  e 

peculiaridades regionais, bem como as complexidades de avaliação dos efeitos sobre o meio 

ambiente decorrentes da implantação de projetos de energia elétrica;

CONSIDERANDO  que tramita  perante  o  Ministério  Público  Federal  no 

Amapá o Inquérito Civil  nº 1.12.000.000039/2015-45, que tem por objeto apurar supostas 

irregularidades  na  construção  de  uma  usina  Micro  Central  Hidrelétrica  (MCH)  na  Terra 

Indígena Parque do Tumucumaque,  sem o  prévio licenciamento ambiental  e sem consulta 

prévia à população indígena diretamente afetada;

CONSIDERANDO que, em reunião realizada em 20 de setembro de 2015 

entre lideranças indígenas, representantes do Exército Brasileiro, Ministério Público Federal e 

representantes do IBAMA e FUNAI na aldeia Missão Tiriós, localizada na Terra Indígena do 

Parque  do Tumucumaque,  os  indígenas  expressaram preocupação com a  observância  das 

normas legais atinentes à implantação do empreendimento ao expressarem consentimento (ata 

de fls. 82/93);

CONSIDERANDO que consta dos autos do IC nº 1.12.000.000039/2015-45 

nota técnica elaborada pelo IBAMA (fls. 38), no sentido de que as atividades de construção e 

produção  de  energia  hidrelétrica  devem  ser  precedidas  do  indispensável  licenciamento 

ambiental, e que, no caso da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, até aquele momento, 
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não havia abertura de procedimento prévio para a construção da microcentral hidrelétrica;

CONSIDERANDO,  ainda,  que  se  observa  colacionado  ao  referido 

procedimento extrajudicial ulterior nota técnica do IBAMA (fls. 104), de onde se infere que a 

instalação  da  MCH Tiriós  deve  ser  precedida  de  avaliação  de  impacto  ambiental,  cabendo 

também  manifestação  da  FUNAI  sobre  a  possibilidade  de  implantação  deste  tipo  de 

empreendimento no interior de Terra Indígena;

CONSIDERANDO que  fora  expedida  pelo  MPF  a  Recomendação  nº 

71/2015 (fls. 115-124 do aludido IC), no dia 07/10/2015, dirigida ao Comando Militar Norte 

do  Exército  Brasileiro  -  CMN,  para  que  se  abstenha  de  iniciar  as  obras  da  referida 

microcentral  hidrelétrica  ou  que  suspenda  a  execução,  caso  iniciada,  condicionando  a 

retomada à adoção das providências necessárias à obtenção de licença ambiental concedida 

pelo  IBAMA, com a  devida  participação  da  FUNAI,  em razão  do  componente  indígena 

presente, e do IPHAN, em virtude da salvaguarda do patrimônio cultural;

CONSIDERANDO que os termos da aludida recomendação foram acatados 

pelo CMN, que aduziu ter adotado medidas no sentido de deflagar a instauração de processo 

administrativo para o licenciamento do empreendimento junto ao IBAMA (fls. 171/172 do 

IC);

CONSIDERANDO que  o  IBAMA,  posteriormente,  dispensou  a 

necessidade de processo autorizativo padrão de licenciamento ambiental para a construção da 

microcentral hidrelétrica pelo Exército Brasileiro, justificando no enquadramento do projeto 

na ressalva contida no art. 7º, XIV, f, da Lei Complementar nº 140/2011 (fls. 323/332).

CONSIDERANDO que,  a  partir  dos  elementos  colhidos  nos  autos,  em 

audiências realizadas nesta PR/AP, nos dias 30/01/2017 e 28/03/2017 (fls. 306/307 e 381/382 

do IC), com representantes do Exército Brasileiro, vislumbrou-se que a questão primordial 

estaria  relacionada  aos  impactos  e  aos  benefícios  ocasionados  pela  construção da  obra  à 
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população  indígena,  de  modo  que  não  restou  claro  para  os  indígenas  o  objetivo  do 

empreendimento e seus benefícios e consequências; 

CONSIDERANDO que, após solicitação desta Procuradoria da República, 

a Colenda 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal designou uma 

Perita  Antropóloga  para  realização  de  estudo  técnico,  que  pudesse  especificar  os  reais 

impactos ocasionados aos indígenas pela construção da obra;

CONSIDERANDO que a Perícia Antropológica constatou que “apesar da 

interferência das políticas indigenistas na organização política dos indígenas no decorrer da 

história de contato do povo Tiriyó com a sociedade  envolvente,  o conceito de “dono do  

lugar” é muito vivo entre eles e grande parte daqueles por mim ouvidos afirmaram que o  

cacique geral  não pode decidir  sobre assuntos  que dizem respeito  a outras  aldeias  e a  

outras lideranças. Ao descrever como o Exército iniciou o empreendimento, sem consultar  

as lideranças das aldeias próximas e apenas o cacique geral, os indígenas entrevistados  

citaram o fato de ser necessária a autorização do “dono do lugar”, seja para interferir na  

cachoeira, seja para extrair recursos do local” (fls.395);

CONSIDERANDO  que  a  Perícia  Antropológica  dispõe,  ainda,  que 

“conforme o descrito pelos indígenas ouvidos, a conformação dos povos Tiriyó eKatxuyana  

que vivem no lado oeste da Terra Indígena Tumucumaque é de aldeias dispersas, cada aldeia  

tem sua liderança e uma não interfere nos assuntos das outras, embora haja acordos de  

convivência e de divisão de recursos dentro do território indígena. A maioria dos indígenas  

entrevistados afirmou que o cacique geral não pode decidir a respeito das aldeias sem a  

concordância de suas lideranças. Cada aldeia constitui um modo de viver próprio, já que,  

como dito no quesito 2.1, diversos grupos que se consideram distintos  entre si,  embora  

tenham relações culturais e sociais uns com os outros, estão encapsulados nas duas etnias  

mais conhecidas, ou seja, nos Tiriyó e Katxuyana” (fls. 398);

CONSIDERANDO que a Perícia Antropológica constatou,  também, que, 
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“segundo os indígenas, o fato de o Exército ter consultado apenas o cacique geral no início  

das obras influenciou um conflito interno. Segundo a organização dos indígenas da área, a  

Terra Indígena é dividida em vários territórios,  cada um com um “dono”, ou seja, aquele  

que fundou a aldeia. Assim, um cacique só pode decidir sobre assuntos que envolvam sua  

aldeia e não nos assuntos de outras. Vale lembrar que o termo cacique geral é uma criação  

dos não índios, algo que foi imposto à organização indígena, que dificilmente segue essa  

representação.  Conforme  a  literatura,  essa  criação  tinha  o  intuito  de  constituir  uma  

liderança  para  tratar  assuntos  com  os  não  índios.  No  decorrer  da  política  indigenista  

brasileira, por conta da disparidade de interesses indígenas e não indígenas, essa liderança  

acabava tendo de escolher uma posição, o que sempre lhe causava prejuízos: se atendesse os  

interesses de seu povo, perdia a legitimidade perante o Estado, se atendesse os interesses dos  

não índios, perdia a legitimidade na aldeia” (fls. 398);

CONSIDERANDO que  o  Laudo  Antropológico  descreve  que  “no  caso 

aqui discutido, o cacique geral parece estar nessa posição delicada: um dos entrevistados  

afirmou que o cacique teme discordar do Exército e perder o pouco apoio que este lhe dá,  

com o fornecimento de diesel24; os índios mais novos, quando estão eufóricos, o pressionam  

para que a MCH aconteça e a luz chegue às aldeias, acreditando que o Exército a ofertará;  

por fim, os caciques mais velhos e experientes o criticam por ter tomado uma decisão sem o  

amadurecimento do assunto junto aos demais.  Um velho pajé,  que cheguei a entrevistar,  

afirmou que os espíritos que o rodeiam estavam alertando-o para a eclosão de um grande  

conflito entre os índios, causado por esse tema” (fls. 398);

CONSIDERANDO que,  ao  quesito  constante  no  item  2.8  (existe  valor 

simbólico do local das cachoeira para os indígenas?), aduziu a Perícia Antropológica que “o 

local onde o Exército iniciou as obras é considerado pelos Tiriyó como sagrado e grande  

parte dos Tiriyó entrevistados afirmaram conhecer a história do lugar. Já os Katxuyana,  

por serem outra etnia, afirmaram conhecê-la apena pelos relatos dos Tiriyó, mas que não faz  

parte da história do povo Katxuyana. Foi possível notar que esse mito é bem conhecido pelos  

Tiriyó, com mais de uma versão e grande riqueza de detalhes e, provavelmente, integra a  
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cosmologia desse povo.  Os indígenas que falaram sobre o assunto afirmaram que é uma  

história longa, repassada entre as gerações e que se fossem narrá-la inteira,  demoraria  

dias. Essa descrição a respeito do mito reflete a forma como o conhecimento é repassado:  

oralmente, cotidianamente, num processo-chave para o fortalecimento da identidade dos  

grupos” (fls. 399).

CONSIDERANDO que a Perícia  Antropológica constatou que  “o local,  

segundo os Tiriyó, é habitado por uma índia que foi levada por um peixe (ou tatu, ou cobra, a  

depender da versão) para fazer dela sua esposa. Narra-se que a índia perseguiu o peixe para  

pescá-lo,  mas  ele  virou  humano  e  a  levou.  Os  familiares,  ao  perceberem  seu  

desaparecimento, gritaram seu nome –  Navinavi  – ao que ela respondia: “kotopotëkë  (me 

cava),  estou  embaixo  das  pedras”.  Então,  cavaram  diversos  buracos  nas  pedras  e  não  

encontraram – daí os buracos existentes em volta da cachoeira. Para os Tiriyó, essa índia  

mora no local, junto com outras pessoas, e não é considerada por eles morta e sim viva em  

sua casa, embaixo das pedras. Alguns entrevistados afirmaram poder ver os moradores que  

habitam o lugar sagrado” (fls. 399);

CONSIDERANDO que a Perícia Antropológica constatou que “o cacique 

da aldeia Paruwaka afirmou estar temeroso por não ter conseguido proteger a morada da  

índia, bem como impedir a derrubada de árvores (foi derrubada uma vegetação quando do  

início  das  obras)  que,  segundo  ele,  limpam  o  rio.  Mexer  nesse  local  provocou  grande  

comoção nas aldeias Paruwaka e Oroientu e um desequilíbrio na relação dos índios com  

suas crenças: a aldeia Paruwaka é território de uma família, cujo ancestral, Iunaré, confiou  

aos filhos o cuidado e proteção do lugar, das matas, das áreas sagradas, elhes avisou que no  

futuro alguém teria interesse naquele lugar e naquela cachoeira. Uma vez iniciadas as obras,  

os descendentes de Iunaré se preocupam por não estarem conseguindo proteger o território a  

eles confiado. Os Tiriyó do local entendem que a índia que mora na pedra está contrariada  

por não ter sido protegida e castigou o povo que ali reside com doenças que começaram a  

ocorrer na aldeia. O cacique da aldeia Oroirentu, também filho de Iunaré, explicou que na  

região existem outros lugares sagrados que foram confiados por seu pai para ser protegido  
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por seus descendentes” (fls. 399);

CONSIDERANDO que, em resposta ao quesito formulado no item 2.9 do 

Laudo Pericial (as reuniões realizadas entre 22 e 24 de março de 2014, entre 8 e 9 de maio de 

2014, em 28 de agosto de 2015 e em 20 e 21 de setembro de 2015 atenderam às dúvidas da 

comunidade com relação ao empreendimento? Se for realizada uma consulta, deve envolver 

todos os membros da comunidade ou só as lideranças? Quanto tempo as reuniões de consulta 

devem durar ?), a Perícia Antropológica concluiu o seguinte (fls. 400):

i) Os  indígenas  que  mencionaram  esse  tema  afirmaram  que  não 

consideram  os  primeiros  encontros  com  Exército  como  consulta,  pois,  segundo  eles,  o 

Exército lhes apresentou o projeto pronto para que eles assinassem e discutiu apenas com o 

cacique geral, que não é considerado autoridade máxima dentro da Terra Indígena. Quanto aos 

encontros dos dias 20 e 21 de setembro,  os  indígenas consideram como o início  de uma 

consulta, no entanto, o tema precisa ser mais discutido, pois ainda restaram diversas dúvidas;

ii) Os índios da aldeia Paruwaka afirmaram que as obras foram iniciadas 

sem que fossem consultados e a estrada de acesso à cachoeira foi aberta sem que os moradores 

do local soubessem o motivo. O cacique da aldeia Paruwaka relatou que, antes do início das 

obras,  o  exército  começou  a  abrir  uma  estrada  de  terra  que  dá  acesso  à  cachoeira  e  ele 

questionou o motivo, ao que foi respondido que era apenas para melhorar o acesso para os 

índios. Dias depois, começaram a chegar materiais e homens iniciaram os trabalhos sem os 

índios da aldeia Paruwaka entenderem do que se tratava. O cacique afirmou estar temeroso 

com o que acontecerá daqui por diante, já que não conseguiu proteger o território repassado 

por seus ancestrais e o lugar sagrado, parte importante da história dos Tiriyó;

iii) Conforme os entrevistados que refletiram sobre esse tema, o ideal seria 

o  Exército  tê-los  consultado  antes  da  elaboração  do  projeto,  para  que  fosse  feito 

conjuntamente. Falou-se muito em realizar o empreendimento “dentro da lei dos brancos”. O 

que foi  possível  entender dessa reivindicação deles é que fosse feito  com ampla consulta 

desde  a  elaboração  do  projeto  e  com  acompanhamento  do  MPF,  Funai  e  outros  órgãos 

interessados. A consulta, ainda conforme meu entendimento do que falaram alcançou, deve 

envolver tanto lideranças quanto membros das comunidades, são necessários no mínimo duas 
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sessões de três dias, com intervalos entre uma e outra, de ampla discussão e as lideranças e os 

membros das comunidades precisam ter momentos de reuniões internas, sem a presença do 

Exército. Essa dinâmica pôde ser percebida na maneira como me receberam: no dia de nossa 

chegada, houve uma primeira reunião dirigida a mim e traduzida e, três dias depois, outra não 

traduzida  e  sem  a  minha  participação.  Fui  informada  que,  entra  a  primeira  reunião  e  a 

segunda, os indígenas discutiram o tema entre si, mas não houve acordos e sim conflitos;

iv) A  respeito  da  consulta,  é  importante  considerar  um  elemento   

importante: a língua.  No decorrer das entrevistas,  foi  possível  perceber a dificuldade de 

entender e se fazer entender tanto por parte dos indígenas quanto por minha parte. Mesmo 

para aqueles que falavam um pouco de português, expressar anseios quanto à interferência de 

um fator externo em seu território, suas vidas e seu povo em uma língua distinta da materna é 

tarefa árdua: basta se colocar em seus lugares, tentar falar em outra língua sobre assuntos de 

complexidade  parecida,  o  que  é  diferente  de  se  comunicar  com alguém em uma viagem 

turística,  por exemplo.  A maioria dos entrevistados expôs suas opiniões em sua língua 

materna e, provavelmente, elementos mais complexos expressos pela própria língua se 

diluíram nas traduções. Essa descrição sobre a barreira linguística é para argumentar a 

importância de um processo de consulta que leve em consideração esse fato: se muitas 

vezes há dificuldades em entender explicações técnicas na mesma língua, quem dirá em 

uma diversa.  Além dos  códigos  linguísticos,  os  interessados –  indígenas  e  Exército  - 

precisam ainda decifrar e trocar outros códigos, jurídicos e culturais, que precisam de 

um certo tempo de amadurecimento; e

v) Grande  parte  dos  entrevistados  afirmou  que  a  suspensão  das  obras 

acalmou os ânimos e que seria melhor que a obra não continuasse; no entanto, afirmaram que 

entendem as necessidades do Exército e necessitam de energia elétrica, mas o assunto precisa 

ser  mais  amplamente  discutido  nas  aldeias,  com  informações  claras  a  respeito  do 

empreendimento.

CONSIDERANDO que  o  laudo  pericial  apontou,  dentre  as  principais 

dúvidas que remanescem entre os indígenas,  as indagações em relação:  ao impacto  que a 

MCH  causará  no  rio  Paru  d'  Oeste,  principalmente  se  haverá  depósito  de  substâncias 
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prejudiciais;  a extensão da área a ser alagada pelo empreendimento;  a real  capacidade de 

geração de energia da MCH e se realmente haverá excedente a ser compartilhado com as 

aldeias; quem arcará com os custos de distribuição (postes, cabos, manutenção das redes) de 

energia às aldeias e se os habitantes nativos serão onerados com o pagamento de tarifas; e 

como os novos militares que serão levados ao Tumucumaque, com a implantação da MCH, 

explorarão os recursos da TI;

CONSIDERANDO que,  ao  quesito  constante  no  item  2.1  (foi  possível 

evidenciar danos ? quais ?), a Perícia Antropológica constatou que “o dano mais visível foi ao  

sistema de crenças dos indígenas Tiriyó, já que foi  quebrada a pedra da cachoeira, que é  

considerada moradia de uma índia que ali desapareceu, mas que, para os Tiriyó, faz parte da  

comunidade, não morreu e  permanece viva nas pedras. Não foi possível avaliar o grau da  

importância desse lugar para a cosmologia Tiryió, mas conforme as entrevistas, percebe-se  

que  ali  é  um  entre  outros  lugares  considerados  sagrados  por  esse  povo,  lugares  esses  

conectados entre si e influentes em sua organização social. Avaliar densamente esse aspecto  

não é tarefa que se possa fazer em alguns dias por se tratar de algo subjetivo, que envolve  

complexas visões de mundo e até segredos que não podem ser revelados ou só podem depois  

de  determinado  convívio  –  é  preciso  certo  tempo  para  uma  relação  com  o  mínimo  de  

confiança  com uma interlocutora  não indígena,  falante  de  outra  língua  e  agente  de  um  

Estado com o qual os índios vivem uma relação ambígua de desconfiança e esperança de  

apoio. No entanto, houve um dano ao sistema de crenças dos Tiryió e foi possível perceber a  

comoção e insegurança que a alteração nas pedras causou aos indígenas, principalmente os  

residentes na aldeia Parwuaka e Oroientu: as lideranças dessas aldeias afirmaram que não  

sabem o que ocorrerá no futuro,  já que a índia da cachoeira, sem sua moradia,  poderia  

castigar os habitantes com doenças” (fls. 404).

CONSIDERANDO,  ainda,  que  a  Perícia  Antropológica  constatou  que 

“outro dano é um desdobramento do primeiro: conforme os indígenas que falaram sobre o  

assunto,  a  gravidade da ação foi  maior  porque as  pedras  foram quebradas apenas com  

autorização do cacique geral, sem autorização das lideranças responsáveis pela proteção do  
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local  sagrado,  ou  seja,  pelos  filhos  de  Iunaré  (ver  quesito  2.8).  Ao agir  dessa  forma,  o  

Exército brasileiro teria, segundo os indígenas entrevistados, estimulado um conflito interno  

e prejudicado um convívio construído entre os indígenas com dificuldades no decorrer da  

ocupação do território, já que muitos grupos que vivem na Terra Indígena Tumucumaque  

eram  inimigos  no  passado  e  paulatinamente  foram  firmando  acordos  de  convívio  para  

proteger e ocupar o território.  Alguns indígenas afirmaram temer a volta  a um passado  

remoto, quando certos grupos guerreavam entre si”  (fls. 404/405);

CONSIDERANDO que  a  Perícia  Antropológica  constatou  que  “um 

terceiro dano seria o das plantas que foram derrubadas para o início do empreendimento,  

algumas delas tendo a função de limpar o igarapé, que agora estaria desprotegido”  (fls. 

405);

CONSIDERANDO que  no  Laudo  Pericial  consta  o  seguinte  quesito 

formulado pelo  Exército  Brasileiro:  “após construída a MCH, perguntar  se  os  indígenas  

teriam algum problema em ver que, numa primeira fase, apenas o PEF seria beneficiado pela 

energia.  Informar  também,  que  numa  fase  posterior,  as  comunidades  indígenas que 

solicitassem o ponto de energia, por meio da FUNAI, seriam atendidos mediante estudo de  

viabilidade técnica e econômica realizado pelo Exército Brasileiro” (item 2.12);

CONSIDERANDO que,  ao  quesito  formulado  no  item  2.12,  a  Perícia 

Antropológica constatou que “os indígenas entrevistados afirmaram não concordar com essa  

opção, já que o Exército iniciou o empreendimento dentro da Terra Indígena, em um rio  

imprescindível para os habitantes do território, num local considerado sagrado pelos Tiriyó  

e haverá perda de uma parte do território, onde poderiam ser consumidos recursos naturais  

e construídas aldeias no futuro. Assim, se o Exército for destinar energia apenas ao pelotão,  

sugeriram que captasse energia com painéis solares, nos moldes do que a FAB fez, e assim  

não interferiria nem nos recursos naturais da Terra Indígena nem na organização interna  

das etnias” (fls. 405);
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CONSIDERANDO,  assim,  que  o  Exército  Brasileiro,  antes  de  iniciar  a 

execução da obra de construção da usina Micro Central Hidrelétrica (MCH) na Terra Indígena 

Parque do Tumucumaque,  não realizou consulta prévia, livre e informada à população 

indígena diretamente interessada, violando o disposto na Convenção nº 169 da OIT;

CONSIDERANDO  que,  ao decidir  pela  realização da  obra,  o  Comando 

Militar  do  Norte  valeu-se  do  disposto  no  art.  art.  7º,  XIV,  f,  da  Lei Complementar  nº 

140/2011, sem contudo, ponderar os direitos fundamentais das comunidades indígenas de um 

lado e os interesses do Exército Brasileiro de outro;

CONSIDERANDO serem nulos e extintos, não produzindo efeitos os atos 

que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras a que se refere o art. 231, ou 

a exploração das riquezas naturais existentes nas terras indígenas, conforme dispõe o art. 231, 

§ 6º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que os  direitos  territoriais  dos  povos e  comunidades 

indígenas, quilombolas e outras tradicionais gozam da mesma hierarquia constitucional que o 

interesse público na proteção da segurança nacional. Em casos de conflito, é necessário buscar 

a  harmonização  proporcional  entre  os  bens  jurídicos  em  jogo.  Nos  processos  de 

equacionamento dessas colisões, as comunidades  devem ter assegurada a participação livre, 

informada e igualitária, conforme disposto no Enunciado nº 28 da 6ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO que  a  consulta  prevista  na  Convenção  nº  169  da 

Organização Internacional  do Trabalho é livre,  prévia  e  informada,  e  realiza-se por 

meio de um procedimento dialógico e culturalmente situado. A consulta não se restringe a 

um único ato e deve ser atualizada toda vez que se apresente um novo aspecto que interfira de 

forma relevante no panorama anteriormente apresentado, conforme disposto no Enunciado nº 

29 da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
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CONSIDERANDO que,  em  se  tratando  de  construção  de  usinas 

hidrelétricas em Terras Indígenas, a consulta livre, prévia e informada prevista na Convenção 

nº  169  da  OIT  deve  ser  realizada  preliminarmente  ao  Conselho  Nacional  de  Políticas 

Energéticas decidir a construção de uma usina hidrelétrica, conforme disposto no Enunciado 

nº 12 da Colenda 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO que o direito à participação com o objetivo de obtenção 

do consentimento  livre,  prévio  e  informado  implica  a  necessidade  do  reconhecimento  do 

direito de cooperação dos povos na produção da informação (art. 7.3 da Convenção nº 169 da 

OIT), possibilitando às comunidades a avaliação da incidência social,  espiritual,  cultural  e 

sobre o meio ambiente que as atividades propostas possam provocar;

CONSIDERANDO que  a  busca  por  matriz  energética  alternativa  à 

hidráulica, para a satisfação das necessidades do Exército Brasileiro na TI, pode representar a 

solução do impasse, atendendo concomitantemente aos interesses do Comando Militar Norte e 

das comunidades indígenas do Tumucumaque.

RECOMENDA o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  ao COMANDO 
MILITAR DO NORTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO que:

A) PROVIDENCIE, preliminarmente à consulta prévia, livre e informada 

dos povos que potencialmente serão afetados pela construção da MCH, no prazo máximo de 

120 (cento e vinte) dias, estudo técnico acerca da viabilidade da execução do empreendimento 

em outro curso d' água, cuja obra não atente contra valores de cunho moral, afetivo, religioso 

ou cultural de qualquer dos povos indígenas do Tumucumaque;

B) REALIZE,  no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a avaliação 

técnica acerca da viabilidade da adoção de matriz energética alternativa para atendimento das 

necessidades do Exército na região, em especial por meio da utilização de tecnologias solares, 
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a exemplo da energia solar fotovoltaica;

C) DEMONSTRE, caso inviáveis os termos contidos nos itens “a” e “b”, 

no corpo do projeto da MCH, a capacidade de geração do empreendimento,  em períodos 

chuvosos e de seca, explicitando se o projeto é capaz de atender as necessidades do Exército e 

das comunidades eventualmente beneficiadas com a energia;

D)  PROCEDA,  antes  da  instalação  efetiva  do  empreendimento  em 

qualquer  das  hipóteses,  à  consulta  prévia,  livre  e  informada  das  populações  que 

potencialmente serão afetadas pela construção da MCH, nos termos da Convenção nº 169 da 

OIT e enunciados da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, mediante coordenação da 

FUNAI.

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 

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 com relação aos agentes supra mencionados ou outros, 

bem como com relação aos entes públicos com responsabilidade e competência no objeto.

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 30 (trinta) dias para 

informarem  o  acatamento  da  presente  recomendação  e  as  medidas  adotadas  para  seu 

cumprimento. 

Cópias da presente serão encaminhadas, para ciência, à Fundação Nacional 

do Índio – Coordenadoria Regional do Amapá e Norte do Pará – e às representações das 

associações indígenas do T.I.  Parque do Tumucumaque.
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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, 05 de dezembro de 2017.

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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