
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ

A sua Senhoria Presidente da FUNAI, em Brasília/DF

A sua Senhoria Coordenador da Coordenação de Licenciamento Ambiental (CGLIC) da

FUNAI 

RECOMENDAÇÃO Nº    23  /201  6  

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por  intermédio da  Procuradora da

República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais (artigos 127 e 129

da Constituição Federal) e legais (artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo

26 da Lei nº 8.625/93), e

CONSIDERANDO  que  dentre  as  atribuições  do  Ministério  Público

previstas no artigo 129 da Constituição da República consta a função institucional de “

defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; ”; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal  “promover

o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, consoante o disposto no

artigo 129, inciso III, da Constituição da República;

CONSIDERANDO  que compete  ao  Ministério  Público  Federal  “expedir

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem

como  ao  respeito,  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe  promover,
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fixando prazo para a adoção das providências cabíveis” consoante o disposto no artigo 6º

inciso XX da Lei complementar nº 75 de 20 de maio de 1993;

CONSIDERANDO os  fatos  levantados  através  da Notícia  de  Fato nº

1.23.001.000475/2016-10;

CONSIDERANDO que incumbe à Funai validar relatório final atinente ao

estudo de componente indígena relativo à duplicação da ferrovia Ferro Carajás  bem

como observar e cuidar para que todos os direitos e garantias dessas comunidades sejam

observados, já que é essa a missão Institucional da autarquia;

CONSIDERANDO os compromissos assumidos por meio da Convenção nº

169 da OIT, que prevê o dever de consulta prévia às comunidades indígenas,  devendo

essa consulta ser PRÉVIA, INFORMADA E EFETIVA;

CONSIDERANDO os relatos das comunidades de que os “estudos” foram

realizados sem aviso prévio para os indígenas, sem explicações dos termos técnicos ali

utilizados e sem exposição de prazo, forma e maneira pela qual as compensações serão

realizadas;

CONSIDERANDO que  as  manifestações  dos  indígenas  sobre  o

conhecimento de sua terra, os saberes tradicionais sobre a água, a fauna e a flora da TI

Mãe Maria não foram ouvidas para efetivação desse “estudo”;

CONSIDERANDO que  o  “estudo”  realizado  não  foi  aprovado  pelos

indígenas e que os prazos exíguos que lhes foram dados para manifestação importam

ainda que em caso de silêncio, já houve aprovação administrativa do estudo pela FUNAI

e que ele seguirá o andamento normal de licenciamento, sem EFETIVAMENTE ouvir e ter

a AUTORIZAÇÃO das comunidades;
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CONSIDERANDO por óbvio que uma obra de duplicação de uma estrada

que corta a própria TI envolverá um grande fluxo de pessoas, abertura de acessos livres

para as aldeias e diversos outros danos que projetos desse porte trazem tanto na área de

influência quanto na área direta das comunidades;

CONSIDERANDO  que  em  janeiro  de  2015  já  havia  sido  expedida

recomendação sobre a necessidade de consulta prévia para as comunidades indígenas

pelo Ministério Público Federal de Marabá/PA;

RECOMENDA a Vossa Senhoria:

1) Que  interrompa imediatamente o andamento de qualquer tipo de

autorização  relacionado  à  instalação  da  expansão  da  Estrada  de  Ferro  Carajás

relacionadas  ao Processo FUNAI  nº  08620.002108/2007-26 bem como a aprovação  do

Estudo  de  impacto  feito  pela  Empreendedora,  para  que  possa  efetivar  o  direito

constitucional fundamental das comunidades relacionadas à CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E

INFORMADA, sobre todos os termos do plano de compensação e Plano Básico Ambiental

em tempo suficiente e com acompanhamento próximo de todas as etapas e negociações,

devendo usar termos claros e expor todas as eventualidades do caso;

2) Que tal CONSULTA seja documentada, dialogada e filmada (para fins

documentais)  com  informações  ao  MPF  sobre  o  andamento  e  fases,  bem  como

participação nesses debates;

3) Somente após a consulta e o entabulamento de todas as condições

em conjunto com a FUNAI, MPF e as comunidades indígenas, efetive-se a aprovação do

Estudo de componente e o PBA relacionado, para prosseguimento, ou não, das obras da

duplicação.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá ciência e

constitui  em  mora  o  destinatário  quanto  às  providências  recomendadas,  e  poderá

implicar na adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua
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máxima extensão, contra os responsáveis que se mantenham inertes em face da grave

violação dos dispositivos legais acima referidos.

A FUNAI deverá informar, no prazo de 20 (vinte) dias, as providências

adotadas e sua intenção em acatar o recomendado, podendo a partir de então proceder

com todas as medidas necessárias e acompanhamento do MPF posteriormente.

Marabá/PA,01 de setembro de 2016.

NATHÁLIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA

   Procuradora da República
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