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EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

CÁCERES/MT 

 

URGENTE 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro nos arts. 127, caput, e 129, III e V  

da CRFB, propõe 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

 

 em face de 

 

IVAN ROGÉRIO ROMA, XXXXXXXXXX 

 

 tendo por objeto 

 

A desobstrução do rio Tarumã, mediante destruição de uma ponte 

irregularmente construída por IVAN ROGERIO ROMA, cumulada com 

o desassoreamento e desaterramento da área, nas cercanias das 

coordenadas -16º9’10,451”S -59º25’53,616”W. 
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A obra foi realizada em propriedade rural na região de Fortuna, município 

de Porto Esperidião/MT, na Terra Indígena declarada Portal do 

Encantado, e provocou gravíssimo dano a aldeias da etnia Chiquitana, haja 

vista a diminuição expressiva do volume de água, aumento excepcional 

do barro e inviabilização do uso para pesca e dessedentação. 

 

Destaque-se que esta ação não abarca outras repercussões cíveis, 

notadamente ressarcimento por danos materiais e morais, bem como 

outras obrigações de fazer (i.e. reflorestamento) ou de não fazer, as quais 

serão tratadas em processos distintos, conforme o desenvolvimento das 

investigações no âmbito do Inquérito Policial 1000388-44.2021.4.01.3601. 

 

 

 

 com fundamento nas razões de fato e de direito aqui expostas: 
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I. PRELIMINARES 

 

I.1. LEGITIMIDADE ATIVA 

 

 A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público, como instituição permanente e 

essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Constituição Federal de 1988, artigo 127). 

 

 Para o cumprimento de suas atribuições, foi-lhe conferida, no artigo 129, incisos III e V da 

Constituição, a prerrogativa de promover o Inquérito Civil (IC) e a Ação Civil Pública (ACP), para 

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

coletivos, bem como para defender judicialmente os direitos e interesses dos povos indígenas. 

 

 No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 75/93, no artigo 5º, inciso III, alínea “e”, 

estabelece como função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e 

interesses coletivos, entre eles os dos povos indígenas. 

 

 No artigo 6º, inciso VII, alíneas “b” e “c”, descreve a titularidade do Ministério Público 

Federal para instaurar o inquérito civil e propor ação civil pública em defesa do patrimônio público 

e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico, além da proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 

relativos às comunidades indígenas. 

 

 Semelhante disposição encontra-se no artigo 1º, inciso IV, da Lei 7.347/85, legitimando, 



PRM-CACERES-MANIFESTAÇÃO-748/2021 

 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MATO GROSSO 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES 

3° OFÍCIO 

 

pois, a atuação deste Ministério Público Federal e o cabimento da presente Ação Civil Pública. 

 

I.2. LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

 A legitimidade passiva de IVAN ROGERIO ROMA decorre do fato de ser ele o responsável 

pela obra irregular, conforme apurado pelo Relatório Técnico 012/4ªCIAPMPA/BPMPA/2021, de 

2 de fevereiro de 2021, e Auto de Infração da SEMA/MT de nº 21203048, notificado ao requerido 

em 4 de fevereiro de 2021. 

 

I.3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

  

 A competência para processar e julgar esta ação é da Justiça Federal (art. 109, I e XI, da 

CRFB/88), por se tratar de “disputa sobre direitos indígenas” (acesso à água), cumulada com grave 

dano ambiental em rio federal (o rio Tarumã se estende a território estrangeiro, Bolívia, nos termos 

do art. 20, III, da CRFB/88). 

 

 Ademais, a mera presença do Ministério Público Federal como autor da ação, agindo 

estritamente dentro do campo de atuação delimitado pela Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação: 

 

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL 

E JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. 

EXPLORAÇÃO DE BINGO. CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA 

JURISDICIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. Havendo continência entre duas ações civil públicas, movidas 
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pelo Ministério Público, impõe-se a reunião de ambas, a fim de 

evitar julgamentos conflitantes, incompatíveis entre si. 

2. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da 

Constituição, tem por base um critério subjetivo, levando em conta, 

não a natureza da relação jurídica litigiosa, e sim a identidade dos 

figurantes da relação processual. Presente, no processo, um dos 

entes ali relacionados, a competência será da Justiça Federal, a 

quem caberá decidir, se for o caso, a legitimidade para a causa. 

3. É da natureza do federalismo a supremacia da União sobre 

Estados-membros, supremacia que se manifesta inclusive pela 

obrigatoriedade de respeito às competências da União sobre a dos 

Estados. Decorre do princípio federativo que a União não está 

sujeita à jurisdição de um Estado-membro, podendo o inverso 

ocorrer, se for o caso. 

4. Em ação proposta pelo Ministério Público Federal, órgão da 

União, somente a Justiça Federal está constitucionalmente 

habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, ainda que seja 

sentença negando a sua legitimação ativa. E enquanto a União 

figurar no pólo passivo, ainda que seja do seu interesse ver-se 

excluída, a causa é da competência da Justiça Federal, a quem cabe, 

se for o caso, decidir a respeito do interesse da demandada (súmula 

150/STJ). 

5. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo 

Federal.” (STJ. Primeira Turma, CC 40.534/RJ, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ 17/05/2004, p. 100.). 
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“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE 

DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. MEIO AMBIENTE. 

COMPETÊNCIA. REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. DISTINÇÃO 

ENTRE COMPETÊNCIA E LEGITIMAÇÃO ATIVA. CRITÉRIOS. 

1. A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto à 

competência, à regra estabelecida no art. 109, I, da Constituição, 

segundo a qual cabe aos juízes federais processar e julgar "as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 

ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, 

figurando como autor da ação o Ministério Público Federal, que é 

órgão da União, a competência para a causa é da Justiça Federal. 

3. Não se confunde competência com legitimidade das partes. A 

questão competencial é logicamente antecedente e, eventualmente, 

prejudicial à da legitimidade. Fixada a competência, cumpre ao juiz 

apreciar a legitimação ativa do Ministério Público Federal para 

promover a demanda, consideradas as suas características, as suas 

finalidades e os bens jurídicos envolvidos. 

4. À luz do sistema e dos princípios constitucionais, nomeadamente 

o princípio federativo, é atribuição do Ministério Público da União 

promover as ações civis públicas de interesse federal e ao Ministério 

Público Estadual as demais. Considera-se que há interesse federal 
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nas ações civis públicas que (a) envolvam matéria de competência 

da Justiça Especializada da União (Justiça do Trabalho e Eleitoral); 

(b) devam ser legitimamente promovidas perante os órgãos 

Judiciários da União (Tribunais Superiores) e da Justiça Federal 

(Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais); (c) sejam da 

competência federal em razão da matéria — as fundadas em tratado 

ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 

internacional (CF, art. 109, III) e as que envolvam disputa sobre 

direitos indígenas (CF, art. 109, XI); (d) sejam da competência 

federal em razão da pessoa — as que devam ser propostas contra a 

União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, ou 

em que uma dessas entidades figure entre os substituídos processuais 

no pólo ativo (CF, art. 109, I); e (e) as demais causas que envolvam 

interesses federais em razão da natureza dos bens e dos valores 

jurídicos que se visa tutelar. 

6. No caso dos autos, a causa é da competência da Justiça Federal, 

porque nela figura como autor o Ministério Público Federal, órgão 

da União, que está legitimado a promovê-la, porque visa a tutelar 

bens e interesses nitidamente federais, e não estaduais, a saber: o 

meio ambiente em área de manguezal, situada em terrenos de 

marinha e seus acrescidos, que são bens da União (CF, art. 20, VII), 

sujeitos ao poder de polícia de autarquia federal, o IBAMA (Leis 

6.938/81, art. 18, e 7.735/89, art. 4º ). 

7. Recurso especial provido.” 

(STJ. Primeira Turma, RESP 200200721740, TEORI ALBINO 
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ZAVASCKI, 06/12/2004) 

 

II. DOS FATOS 

 

1. Em 15 de janeiro de 2021 aportou na Procuradoria da República em Cáceres/MT 

representação firmada por diversas associações protetoras dos direitos indígenas, reportando 

gravíssimo dano ambiental no Rio Tarumã, que privou comunidades indígenas Chiquitanas na 

Terra Indígena declarada Portal do Encantado do acesso à água, notadamente aqueles residentes 

na aldeia Alcorizal. 

 

2. O fato foi repercutido na mídia: 

 

https://www.rdnews.com.br/judiciario/indigenas-denunciam-poluicao-em-rio-

causada-por-garimpo-ilegal-na-fronteira/139239 

 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/01/20/povo-chiquitano-

denuncia-crime-ambiental-em-area-de-preservacao-permanente-em-mt.ghtml 

 

3. Houve, também, uma live denunciando o problema: 

 

https://www.rdnews.com.br/judiciario/indigenas-denunciam-poluicao-em-rio-causada-por-garimpo-ilegal-na-fronteira/139239
https://www.rdnews.com.br/judiciario/indigenas-denunciam-poluicao-em-rio-causada-por-garimpo-ilegal-na-fronteira/139239
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/01/20/povo-chiquitano-denuncia-crime-ambiental-em-area-de-preservacao-permanente-em-mt.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/01/20/povo-chiquitano-denuncia-crime-ambiental-em-area-de-preservacao-permanente-em-mt.ghtml
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https://youtu.be/HmX_V5O7RdI 

 

4. Conforme narrado na representação (grifos nossos): 

 

 Em 10/01/21, indígenas da etnia Chiquitano recorreram às redes de apoio 

voltadas à proteção e defesa dos direitos humanos informando sobre a situação em 

que se encontra o Rio Tarumã. Os relatos apresentaram um cenário bastante 

preocupante em relação ao principal rio de uso de diversas aldeias chiquitanas na 

TI Portal do Encantado, principalmente a Aldeia Acorizal. O XXXXX, por 

exemplo, em reunião com esta rede de apoio, narrou que o Rio Tarumã se encontra 

com pouquíssima água e que, além de barrenta, está muito abaixo do que se 

encontraria normalmente. Desde o dia 08 de dezembro, com as chuvas, notaram 

que havia muito barro na água, atribuíram esse fato às chuvas, fato corriqueiro 

nesse período, mas ela continuou suja mesmo sem chover. 

https://youtu.be/HmX_V5O7RdI
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 Buscaram informações entre os vizinhos próximos às aldeias e souberam 

que havia pessoas mexendo no leito do rio próximo à nascente. Como se sabe, o 

Rio Tarumã é formado por vários outros corpos hídricos menores, porém não 

puderam ir até a mina d’água para averiguar por questões de insegurança 

quanto a adentrar essa área. Desta forma, inferiu-se que alguns desses córregos, 

tributários do Tarumã, foram represados (talvez para garimpo). 

 

 Em resumo: além de suja a água está muito abaixo dos níveis 

considerados normais para os Chiquitanos e já chegou a secar a jusante de 

algumas pontes na BR-265, considerando, portanto, a situação bastante crítica. 

Inclusive, no sentido que o mesmo rio serve também a diversas comunidades 

bolivianas, pois, ao sair da Terra Indígena Portal do Encantado, logo adentra à 

Bolívia. 

 

 

5. Assim sendo, em 27 de janeiro de 2021 o MPF requereu a instauração de Inquérito Policial 
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para apuração dos fatos, tendo sido atendido em 23 de fevereiro de 2021, com o IPL 2021.0006547 

(ePol) / 1000388-44.2021.4.01.3601 (PJe). 

 

6. No bojo desse IPL foram juntados o Relatório Técnico 012/4ªCIAPMPA/BPMPA/2021, de 

2 de fevereiro de 2021, e o Auto de Infração da SEMA/MT de nº 21203048, cuja ciência pessoal 

de IVAN ROGÉRIO ROMA se deu em 4 de fevereiro de 2021. 

 

7. Tais documentos, produzidos pela Polícia Militar Ambiental e pela SEMA/MT 

respectivamente, evidenciaram diversos ilícitos ambientais como desmatamento, uso do fogo,  

depósito de estéreos em lascas de madeira e, no tocante à presenta Ação Civil Pública, construção 

de ponte sobre o rio Tarumã e aterramento em área de preservação permanente para a 

passagem de veículos. 

 

8. Importante destacar o vínculo direto entre a obra irregular e a diminuição do fluxo do Rio 

Tarumã em prejuízo dos indígenas, uma vez que a fiscalização partiu justamente da aldeia para 

verificar, ao longo do rio, a origem do problema. Neste sentido (grifos nossos): 

 

 Diante das informações colhidas na Aldeia Indígena Acorizal, a GU 

PMPA deslocou em sentido às propriedades que dão acesso às margens do rio 

Tarumã. Que ao chegar na fazenda Barreiro, fomos recebidos pelo sr. XXXXX 

que, ao indagar se o mesmo conhecia a fazenda do sr. Ivan, respondeu que sim e 

informou o local de entrada, mas que a porteira se encontrava com cadeado e que 

apenas o proprietário possuía as chaves. 

 

 Com as informações, a guarnição deu sequência na fiscalização com a 
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finalidade de encontrar a propriedade do Sr. Ivan, deslocando até a estrada que dá 

acesso à propriedade. No caminho encontramos o sr. XXXX, vizinho de 

propriedade do sr. Ivan, que informou o acesso à fazenda. Ao chegar na porteira 

da propriedade, a guarnição deparou com a mesma acorrentada e com cadeado, 

onde essa GU PMPA fez buscas pelo local próximo encontrando a chave no pé de 

uma árvore próximo a porteira. 

 

 Ao adentrar a propriedade a GU PMPA se deparou com um desmate e ao 

chegar em uma antiga sede, onde se encontrava o Sr. Lindomar de Carvalho da 

Silva CPF XXXXXXX, lhe foi perguntado de quem era a propriedade, 

respondendo que era do Sr. Ivan Rogério Roma, que havia comprado 

recentemente a propriedade e que o mesmo reside em Porto Esperidião-MT. 

  

 Narrou que era funcionário da propriedade e estava administrando o 

serviço realizado na fazenda. Diante do fato a GU PMPA solicitou que o Sr. 

Lindomar acompanhasse a guarnição em vistoria na propriedade. 

 

 (…) 

 

 Na vistoria “in loco” foi localizado, danificar fração em área de 

preservação permanente, área de APP, Margens do Rio Tarumã, em Área 

Indígena Xiquitanos. 
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9. Além disso, destaque-se a localização de maquinário pesado no local, indicando que o 

dano estava em pleno andamento, a despeito de não haver operadores naquele exato momento da 

fiscalização. 
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III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

III.1. DA DISCIPLINA DO CÓDIGO DE ÁGUAS QUANTO AO DEVER DE 

DESOBSTRUÇÃO 

 

10. O Código de Águas (Decreto 24.643/34) trata do dever de desobstrução de cursos d’água, 

estabelecendo uma obrigação primária ao particular e subsidiária ao Poder Público: 

 

CAPÍTULO V - DESOBSTRUÇÃO 

 

Art. 53. Os utentes das águas públicas de uso comum ou os proprietários marginais são obrigados a 

se abster de fatos que prejudiquem ou embaracem o regime e o curso das águas, e a navegação ou 
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flutuação exceto se para tais fatos forem especialmente autorizados por alguma concessão. 

Parágrafo único. Pela infração do disposto neste artigo, os contraventores, além das multas 

estabelecidas nos regulamentos administrativos, são obrigados a remover os obstáculos produzidos. 

Na sua falta, a remoção será feita a custa dos mesmos pela administração pública. 

 

Art. 54. Os proprietários marginais de águas públicas são obrigados a remover os obstáculos que 

tenham origem nos seus prédios e sejam nocivos aos fins indicados no artigo precendente. 

Parágrafo único. Si, intimados, os proprietários marginais não cumprirem a obrigação que lhes é 

imposta pelo presente artigo, de igual forma serão passíveis das multas estabelecidas pelos 

regulamentos administrativos, e a custa dos mesmos, a administração pública fará a remoção dos 

obstáculos. 

 

(…) 

 

CAPÍTULO III - DESOBSTRUÇÃO E DEFESA 

 

Art. 84. Os proprietários marginais das correntes são obrigados a se abster de fatos que possam 

embaraçar o livre curso das águas, e a remover os obstáculos a este livre curso, quando eles tiverem 

origem nos seus prédios, de modo a evitar prejuízo de terceiros, que não fôr proveniente de legítima 

aplicação das águas. 

 

Parágrafo único. O serviço de remoção do obstáculo será feito à custa do proprietário a quem ela 

incumba, quando este não queira fazê-lo, respondendo ainda o proprietário pelas perdas e danos que 

causar, bem como pelas multas que lhe forem impostas nos regulamentos administrativos. 

 

III.2. DO DEVER DE REPARAR O DANO AMBIENTAL (RETORNO AO STATUS QUO 

ANTE) 

 

11. É pacífico na jurisprudência que o poluidor pode ser condenado, de forma cumulativa, a 
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obrigação de fazer (reparar o dano), não fazer (abster-se de poluir) e de pagar (indenizar). Neste 

sentido (grifos nossos): 

 

STJ, Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer 

ou à de não fazer cumulada com a de indenizar. 

 

2) Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa, explora ou impede a regeneração de 

Área de Preservação Permanente - APP, fazendo emergir a obrigação propter rem de restaurar 

plenamente e de indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de 

responsabilidade civil objetiva. 

STJ. Jurisprudência em Teses, Ed. 119: Responsabilidade por dano ambiental 

 

1) Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de 

indenizar na reparação integral do meio ambiente. 

STJ. Jurisprudência em Teses, Ed. 30: Direito Ambiental 

 

12. Assim sendo, conforme já apontado nesta inicial, devido à urgência da matéria e buscando-

se viabilizar com a máxima celeridade possível a efetiva desobstrução do rio Tarumã, o Parquet 

pleiteia nesta Ação Civil Pública tão somente a demolição da obra irregular e 

desassoreamento / desaterramento da área pertinente para normalização do fluxo de água, 

reservando-se a discutir eventuais indenizações em outros processos. 

 

III.3. DA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A POLUIR 

 

13. Conforme a jurisprudência do STJ (grifos nossos): 

 

3) Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao 
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proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. 

STJ, Jurisprudência em Teses, Ed. 30: Direito Ambiental 

 

9) Não há direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. 

STJ, Jurisprudência em Teses, Ed. 119: Responsabilidade por Dano Ambiental 

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. 

Súmula n. 613/STJ 

 

14. Assim sendo, é defeso ao requerido invocar argumentos referentes a suposta estabilização 

da situação atual para se escusar de seu dever de reparar o dano ambiental. 

 

IV. DA TUTELA PROVISÓRIA 

  

15. Nos termos dos art. 294 e seguintes do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência, 

seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige a presença de elementos que 

evidenciem a “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, podendo ser “concedida liminarmente ou após justificação prévia”. 

  

16. Na esteira do microssistema de processo coletivo, também as previsões especiais da Lei 

7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

admitem a concessão de tutela de urgência, inclusive em caráter liminar (inaudita altera parte), 

com ou sem justificação prévia. 

 

17. Com efeito, ambos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de 

urgência se encontram presentes. A verossimilhança das alegações (probabilidade do direito) é 

evidenciada pelas fiscalizações in loco já realizadas, bem como pela representação dos indígenas 
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prejudicados. 

  

18. Quanto ao periculum in mora  (risco ao resultado útil do processo), os Chiquitanos, a cada 

dia, se veem privados do acesso à água, prejudicando sobremaneira não apenas sua subsistência, 

como também seus modos de criar, fazer e viver, o que, ao fim e ao cabo, tende a inviabilizar a 

própria existência da comunidade, tanto quanto se prolongue no tempo o atual estado de coisas. 

 

19. Assim, a tutela provisória ora requerida trata-se de urgente medida de natureza antecipada, 

que visa a restringir o livre exercício de atividade exploratória pelo requerido, criando uma 

obrigação de fazer cujo adimplemento deve se dar da forma mais expedita possível. 

 

V. DO PEDIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 

 

 Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, seguido o rito 

regulamentar do microssistema da tutela coletiva, notadamente a Lei de Ação Civil Pública e o 

Código de Processo Civil: 

 

1) Em sede de tutela provisória, inaudita altera parte (sem justificação prévia) 

 

a) que o requerido desobstrua o rio Tarumã, mediante destruição de uma 

ponte irregularmente construída por ele, cumulada com o 

desassoreamento e desaterramento da área, nas cercanias das 

coordenadas -16º9’10,451”S -59º25’53,616”W, de modo a garantir o 

retorno ao status quo ante do fluxo d’água em favor das comunidades 

indígenas afetadas pela obra irregular. 
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b) que seja fixado o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão 

 

c) que, findo o prazo: 

 

 (i) seja cominada multa diária no valor de R$ 10.000,00; 

 

(ii) como meio executivo atípico, seja recolhida a Carteira Nacional 

de Habilitação e o Passaporte do requerido, caso os possua (REsp 

1.854.289), bem como sejam bloqueados, via SISBAJUD e 

RENAJUD, respectivamente, valores em conta-corrente acima de 

R$ 5.000,00 e os veículos abaixo listados, de propriedade do 

requerido: 

XXXXXXXXXX 

 

2) No mérito, que seja confirmada e tornada definitiva a antecipação de tutela 

concedida, condenando o requerido a desobstruir o rio Tarumã, mediante 

destruição de uma ponte irregularmente construída por ele, e a desassorear e 

desaterrar a área, nas cercanias das coordenadas -16º9’10,451”S -

59º25’53,616”W, de modo a garantir o retorno ao status quo ante do fluxo 

d’água em favor das comunidades indígenas afetadas pela obra irregular. 

 

 Apresenta o MPF prova documental consistente da íntegra do Inquérito Policial 1000388-

44.2021.4.01.3601. 
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 O Ministério Público Federal informa a indisponibilidade em realizar audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, §4º, II do Código de Processo Civil, haja vista os estritos 

limites do pedido (demolição, desassoreamento e desaterramento), que não comportam transação. 

  

 Dá-se à causa o valor de R$ 2.000.000,001. 

 

 

Cáceres/MT, 01 de março de 2020 

 

Valdir Monteiro Oliveira Júnior 

Procurador da República 

 

 
1Valor arbitrado, considerando-se o dano provocado à população indígena com a obra irregular. 


