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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Município de Itaituba 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ITAITUBA/PA 

 

 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

Notícia de Fato nº 1.23.008.000269/2020-18 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, oficiando neste feito a 

Procurador da República signatário, com fundamento nos arts. 129, inciso III, da Constituição 

Federal, no art. 6º, inciso VII, b, da Lei Complementar nº 75/1993 e no art. 5º, inciso I, da Lei 

nº 7.347/1985, vem promover a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de: 

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno que pode ser citada 

na pessoa do chefe a Seccional da Advocacia-Geral da União no 

Estado do Pará, com endereço na Av. Curua-Una, N°350 - Santa Clara, 

Santarém - PA, 68005-440;  

FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, pessoa jurídica de 

direito público interno, com endereço no Edf. Parque Cidade 

Corporate, Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 9, Torre B, CEP: 

70308-200, Brasília-DF, Telefone: (61) 3247-6005; 

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, pessoa jurídica de 

direito público, com endereço em SCEN Trecho 2, Ed. Sede, Cx. 

Postal nº 09566, CEP 70818-900, Brasília-DF; 
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pelos relevantes fatos e fundamentos adiante expostos. 

I DO OBJETO DA AÇÃO 

A presente demanda tem por objeto a condenação dos Demandados acima 

qualificados em OBRIGAÇÕES DE FAZER, cada um dentro de sua esfera de atribuição, 

tendentes a fazer cessar o garimpo ilegal na Terra Indígena Munduruku, sobretudo ao longo 

da cabeceira do rio Kabitutu, região do Katõ e Kadiriri (na boca do “Rio Mutum”) e Rio 

Kaburuá, e na Terra Indígena Sai Cinza, na região do igarapé Jaurizal, áreas em que o 

garimpo recrudesceu muito rapidamente nos últimos meses, com o objetivo de conter os 

danos socioambientais causados pela intensificação da atividade, com base nos fatos e 

fundamentos que seguem. 

 

I.1. INTRODUÇÃO 

De saída, cumpre contextualizar os eventos mais recentes que atestam o 

recrudescimento do garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Munduruku e que recomendam a 

obtenção de provimento jurisdicional, inclusive liminarmente. 

No dia 21 de maio, em plena pandemia de Coronavírus, houve manifestação 

no Município de Jacareacanga com aglomeração de pessoas em que os manifestantes 

empunhavam cartazes com os dizeres “Não aceitamos Operação Verde Brasil em TI 

MUNDURUKU em nosso Município de Jacareacanga”. Os manifestantes eram garimpeiros 

ilegais indígenas e não indígenas (vídeo anexo). O dado perverso é que tal manifestação 

contou com o respaldo do Coordenador Regional da FUNAL, senhor José Arthur Macedo 

Leal. Em áudio vazado nas redes sociais (áudio anexo), na véspera dessas manifestações, o 

referido coordenador se reportou aos “compadres garimpeiros indígenas Valmar, Elinaldo, 

Valter, Adonias, Zé Krixi, Chico Krixi, Josias, Valdir, Thomas Manhuary, Thomas Borune e 

outros, e afirmou, dentre outras coisas, ser o momento certo e oportuno de os indígenas 

discutirem uma política voltada para a legalização da garimpagem na TI. 

Essa proximidade do Coordenador da FUNAI com o mencionado grupo de 

garimpeiros indígenas é reveladora de um estado de coisas totalmente ilegal e 

inconstitucional.  A maior parte do povo Munduruku, que se opõe majoritariamente ao 

garimpo dentro da TI, e que empreendeu diversas tentativas de expulsão de garimpeiros 

de suas terras, se encontra silenciada e amedrontada. Há lideranças indígenas incluídas no 
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programa de proteção aos defensores de direitos humanos que foram anuladas pelas ameaças 

de violência e que não encontram mais suas visões de mundo respaldadas pela FUNAI, que 

agora, ao menos localmente, se amazia com aqueles que promovem a desproteção territorial e 

a degradação socioambiental dentro da TI. Há registros de fotos de indígenas armados 

circulando nas redes sociais, com o declarado propósito de amedrontar aqueles que se 

opõem à atividade. Apesar desse evidente cenário de intimidação, a FUNAI preferiu adotar 

postura parcial e, através do seu coordenador, transparecer ao povo Munduruku a sua 

concordância com o garimpo ilegal dentro da TI. 

No dia 13 de Maio último, no município de Itaituba, ocorreu reunião da 

Operação Verde Brasil 2 que contou com a presença da Força Nacional, Polícia Federal, 

Polícia Militar, IBAMA, DSEI, Bombeiros Militares e FUNAI. A operação, que se encerrou 

no dia 10 de junho, focou exclusivamente no combate ao desmatamento e não fez nenhuma 

incursão para combater os crimes descritos no objeto desta ação.  A não priorização da 

desintrusão do garimpo Ilegal na TI Munduruku, que não tem sido objeto de ações 

fiscalizatórias, revela que as entidades e órgãos ali representados, dentre eles a FUNAI, 

não dedicaram a devida importância ao problema.  Esse menosprezo, é hoje sabido, 

decorre do lobby criminoso de determinados garimpeiros ilegais, da sua promiscuidade com a 

coordenação local da FUNAI e, no campo político, da proibição pela cúpula do governo 

federal à autuação de garimpeiros ilegais e da destruição do maquinário empregado em 

garimpo. 

A omissão estatal das entidades e órgãos do Estado na proteção das terra 

indígenas dos Mundurukus e a leniência com os crimes de usurpação, lavagem de capitais, 

associação criminosa e demais crimes correlatos cometidos no contexto da garimpagem em 

terra indígena, conduziu a um estado de coisas totalmente ilegal e inconstitucional, em que, 

sem a menor desfaçatez, determinados grupos arrogam-se a manifestar publicamente a 

contrariedade à legítima atuação fiscalizatória do Estado. Nesse contexto, em áudio 

vazado nas redes sociais por volta do dia 27 de maio, Adaísio Kirixí, coordenador da 

Associação Pusuru, uma das principais associações de indígenas Munduruku, busca 

escancaradamente obter para si vantagem ilícita (20 mil reais), em prejuízo de toda etnia, 

mediante a aposição de sua assinatura em carta pública que  faz lobby contra a OPERAÇÃO 

VERDE BRASIL 2 dentro da Terra Indígena (documento anexo). Insere-se também nesse 

contexto a passeata referida anteriormente em plena pandemia de COVID-19. 
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No dia 08 de Junho passado, com as notícias do encerramento da 

OPERAÇÃO VERDE BRASIL 2 sem que ela se estendesse ao combate ao garimpo ilegal, 

hordas de garimpeiros brancos (pariwat) lotaram o porto de Jacareacanga rumo a à 

Terra Indígena Munduruku (vide fotos). 

 

II. DO RECRUDESCIMENTO DA MINERAÇÃO ILEGAL E DA CRISE 

SOCIOAMBIENTAL NAS TERRAS DOS MUNDURUKUS 

 

Em diversas representações encaminhadas recentemente ao Ministério 

Público Federal, juntadas no Procedimento nº 123.008.000666/2017-94, foi noticiada a 

intensificação da mineração ilegal no interior da Terra Indígena Munduruku, mediante o fluxo 

cada vez maior de garimpeiros ilegais e de máquinas pesadas (PC's) para dentro do território. 

Aldeias nunca antes impactadas pela atividade ilegal, como as da região do Katõ e Kadiriri 

(na boca do “Rio Mutum”), passaram a sofrer com a proximidade do garimpo, evidenciando 

um movimento de expansão rumo aos povoados.1 

                                                 
1As manifestações encaminhadas ao ministerial revelam que, além da contínua destruição do território, há o 
perigo à vida dos indígenas contrários à mineração, por não permitirem a atividade e inclusive por denunciá-la. 
Em termo de declaração registrado na procuradoria em 18/05/2018, o Sr. ROSENILDO MANHUARY (fl. 236 
do PA nº 123.008.000666/2017-94) relatou sobre a continuidade da prática garimpeira em Terra Indígena, bem 
como outras ilegalidades ligadas ao garimpo. Em um dado momento de seu relato, o Sr. Rosenildo informa sobre 
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No ano de 2018, foram encaminhadas ao Parquet fotografias e 

representação (anexadas no PA nº 123.008.000666/2017-94) sobre extração ilegal de ouro na 

TI Munduruku, sobretudo na região do Rio Kaburuá, considerado por muitos indígenas 

como local sagrado, em que os Mundurukus reproduzem sua cultura e espiritualidade. 

Em Carta de indígenas Mundurukus (anexada no PA nº 

123.008.000666/2017-94) consta novamente um alerta sobre garimpos na região dos Rios 

Kaburuá, Kabitutu, Rio das Tropas e Kadiriri – Terra Indígena Mundurukânia, com data de 

16/01/2019. Foram relatados o aliciamento de lideranças, a facilitação de entrada de balsas e 

escavadeiras nos rios, o conflito entre indígenas pró e contrários ao garimpo ilegal, a 

desestruturação do sistema de organização política dos indígenas, com a subjugação do 

poder tradicional pelo poder econômico, a falsificação de autorizações de caciques e 

associações para promover o ingresso de garimpeiros brancos na TI, ameaças de morte aos 

indígenas contrários ao garimpo, e até a destruição e apropriação, por parte de garimpeiros 

brancos, de objetos arqueológicos do povo Munduruku. 

Para além do aliciamento, os relatos colhidos dão conta de que a 

exploração mineral ilegal no rio Kaburuá tem ocorrido de modo consorciado entre 

mineradores não indígenas e indígenas, conforme representações dos próprios indígenas. 

Alguns dos indígenas pró garimpo, além de organizarem a atividade, exercem pressão sobre 

membros da própria etnia Munduruku, por vezes mediante ameaça, para forçar a 

aceitação da mineração ilegal ou silenciar aqueles que são contrários. 

No mês de agosto de 2019, indígenas encaminharam ao Ministério Público 

registros fotográficos que revelaram a intensificação da mineração perpetrada na região do 

Rio Kaburuá. Trata-se de frentes de trabalho organizadas para atividade minerária ilegal, 

avançando nas margens do no Rio Kaburuá, onde se verifica uma logística estruturada para a 

entrada diária de maquinários (PC's) para mineração ilegal, mantimentos, combustíveis e 

bebidas alcoólicas em grande escala, tendo sido constatada, inclusive, possível atividade de 

prostituição. 

O recrudescimento e a crescente organização da mineração ilegal dentro da 

                                                                                                                                                         
o envolvimento de indígenas com o garimpo e, muito deles armados, não concordaram com a retirada de 
maquinários de garimpo na região do Rio das Tropas, pois recebem porcentagens do ouro extraído. Relatou, 
ainda, que após a atuação da Polícia Federal na aldeia PV, houve o retorno das máquinas pesadas para dar 
continuidade à garimpagem.  Que os indígenas contrários ao garimpo foram ameaçados pelos parentes 
favoráveis a tal atividade. Que sabem que não vão conseguir acabar com a garimpagem, mas pretendem diminuir 
a exploração e retirar as máquinas pesadas. 
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terra indígena tem estimulado a rivalidade entre indígenas. A intrusão de garimpeiros brancos 

no interior dos territórios conta frequentemente com o apoio de indígenas criminosos que 

recebem comissão ou que exercem diretamente a atividade e que, para assegurar a 

percepção do produto do crime, chegam ao ponto de ameaçar parentes compartilhando 

nas redes sociais fotos em que ostentam armas de fogo. Tem sido corriqueiro o uso de 

grave ameaça contra os pares da própria etnia, a fim de que se calem e não levem ao 

conhecimento  da imprensa e das autoridades competentes a situação de extrema violência e 

risco existencial a que vem sendo submetidos (vide foto de indígena armado transportando 

suprimentos para garimpos no Território Munduruku). 
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Muito recentemente, notícia anônima de 29 de maio passado (PRM-IAB-

PA-00002425/2020) informou sobre a existência de possíveis negociações entre a associação 

indígena Pussuru, através de seu então coordenador, Adaísio Kirixi Munduruku, e garimpei-

ros não indígenas (Pariwat), que desenvolvem atividade de mineração ilegal. O propósito 

seria evitar fiscalizações no interior da Terra Indígena Munduruku. As referidas negoci-

ações estariam sendo realizadas em grupo de whatsapp composto por garimpeiros e o coorde-

nador Adaísio Kirixi. onde este encaminhou dois áudios (PRM-IAB-PA-00002425/2020) in-

formando que assinaria Carta de Repúdio à Operação Verde Brasil 2 dentro da terra in-

dígena em troca do pagamento de valores entre dez e vinte mil reais. A referida Carta, 

uma vez assinada e divulgada, buscaria ainda deslegitimar lideranças indígenas que atuam no 

combate ao garimpo ilegal. 

A tal Carta de Repúdio (em anexo) que circulou nos grupos de Whatsapp, é 

redigida como se representasse o entendimento de toda a etnia Munduruku. Entretanto, o que 

se tem é um estado de coisas em que os poucos criminosos bastante organizados se sentem 

à vontade não apenas para incorrer em crimes, como também para aliciar e buscar in-

tervir politicamente nas decisões dos órgãos e entidades de proteção territorial e de pre-

venção e repressão aos ilícitos ambientais, inclusive para pautar a fiscalização oficial. A 

ampla maioria do povo Munduruku é contrária à mineração ilegal dentro das terras indígenas 

e não aguenta mais tanta violência, ameaças e omissão estatal. 

 

Figura 1- indígena com munições de calibre 12 na boca 
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II.1 DADOS E REGISTROS DO RECRUDESCIMENTO DA MINERAÇÃO ILEGAL 

E DA CRISE SOCIOAMBIENTAL NAS TERRAS DOS MUNDURUKUS 

É oportuno mencionar um recente estudo publicado pela MAAP – Monito-

ring of The Andean Amazon Project (https://maaproject.org/2020/gold_brazil/), em 

04/04/2020, que revela a extensão do desmatamento florestal decorrente da mineração no in-

terior das terras indígenas na Amazônia nos últimos anos, dentre elas a TI Munduruku. O le-

vantamento constatou que, entre os anos de 2017 a 2019 e com foco em 3 terras indígenas – 

Munduruku, Kayapó e Yanomami –   10.245 hectares de floresta foram devastadas para dar 

lugar aos garimpos, o que equivale a mais de 10 mil campos de futebol, sendo que, somente 

na TI Munduruku somam-se mais de 3.000 (três mil) hectares destruídos pelos infratores. 

 

Segundo a MAAP, 44% dos 10 mil hectares desmatados pelo garimpo ilegal 

ocorreu somente em 2019 (2.000 ha no interior da TI Munduruku), o que reafirma a intensifi-

cação da mineração ilegal mesmo após a realização da operação Pajé Brabo, revelando ainda 

que a omissão do Estado Brasileiro, com a ausência da fiscalização e adoção de medidas le-

gislativas pró-garimpos, tem incentivado a exploração de territórios protegidos. 

Em manifestação do Greenpeace encaminhada a este Parquet no mês de 

maio/2020, consta registrada a situação atual das áreas degradadas pelo garimpo em Terras 

Indígenas.  Os registros fotográficos, obtidos durante sobrevoo realizado em 12/05/2020, con-

firmam o pleno funcionamento da atividade garimpeira no interior da Terra Indígena Mundu-

ruku, ao longo da cabeceira do rio Kabitutu, e na Terra Indígena Sai Cinza, na região do iga-

rapé Jaurizal. 

Finer M, Mamani N (2020) Amazon Gold Mining, part 2: Brazil. MAAP: 116. 
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As fotos encaminhadas pela organização corroboram com os dados apresenta-

dos pelo Inpe/DETER de janeiro de 2020 a abril de 2020, onde foi constatado o aumento da 

atividade garimpeira via satélite, com consumo por volta de 241 hectares de floresta dentro da 

TI Munduruku e 21, 76 hectares de floresta dentro da TI Sai Cinza.  Destaque-se que cada 

registro fotográfico foi encaminhado com suas respectivas coordenadas geográficas, o que 

auxilia na posterior identificação dos locais do dano. 

Ressalte-se que, em razão da permanência das atividades ilícitas na Amazônia, 

mesmo em época de pandemia, foi determinada pela Justiça Federal do Amazonas, liminar-

FOTO: Marcos Amend/Greeanpeace - TI SAI CINZA 
EM 12/05/2020. Lat: 6; 25; 1.59 Long: 58; 1, 3.92 

FOTO: Marcos Amend/Greeanpeace - TI MUNDURU-
KU EM12/05/2020 Lati: 6; 50; 41 / Long: 57; 36, 53 
 

FOTO: Marcos Amend/Greeanpeace - TI SAI CINZA 
EM 12/05/2020. Lat: 6; 26; 7.2 Long: 58; 0; 32 

FOTO: Marcos Amend/Greeanpeace  -TI MUNDURUKU 
EM12/05/2020 Lati: 6; 32;8.3 / Long: 57; 33; 57 



 

 
 

Avenida Marechal Castelo Branco, 915, bairro Interventoria – Santarém/PA 
CEP 68040-400 – Tel. (93) 3522-8373 

 

10 

 

mente2, a adoção de medidas de comando e controle para contenção do desmatamento causa-

do por infratores ambientais– madeireiros, garimpeiros, grileiros, dentre outros – nas dez 

áreas de maior incidência do crime na Amazônia. As medidas devem ser implementadas por 

meio de parceria entre a União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-

rais Renováveis (IBAMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e a Fundação Nacional do Índio (Funai), conforme pedido de tutela de urgência3 

apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF) à Justiça. 

Dentre as medidas implementadas, consta a total a suspensão de todos os pos-

tos de compra de ouro vinculados a distribuidoras de títulos e valores mobiliários e de 

todos os estabelecidos comerciais de compra e venda de ouro na tríplice fronteira entre o 

sul do Acre, norte de Rondônia e sul do Amazonas (AMACRO); no norte do Mato Grosso, 

nas fronteiras com o sul do Amazonas e com o Pará; e no estado do Pará, nas regiões das ro-

dovias federais BR-163, BR-230 e BR-158, durante o período da pandemia de covid-19. 

 

II.4 -  DO RISCO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS 

A intensificação do garimpo ilegal revela não somente um problema de 

ordem ambiental, mas, sobretudo, de saúde pública das populações indígenas, vez que ao 

avançarem de forma descontrolada no território indígena, os garimpeiros tornam-se porta de 

entrada para que atual Pandemia do Coronavírus (doença Covid-19) chegue às comunidades 

indígenas. 

Em análise realizada pelo ISA (Instituto Socioambiental) na Plataforma de mo-

nitoramento da situação indígena na pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil 4, as 

Terras Indígenas Munduruku e Sai Cinza figuram em grau de vulnerabilidade extremamente 

elevado: 

                                                 
2 O pedido de tutela de urgência tramita na 7ª Vara Federal no Amazonas, sob o nº 1007104-63.2020.4.01.3200. 
3  Disponível em: www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/acao-ft-amazonia-tutela-antecipada-desmatamento-
uniao. 
4 Disponível em: https://covid19.socioambiental.org/ 
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Cabe destacar que o povo Munuduruku já vive luto permanente pela morte de 

membros da etnia contaminados pelo novo Coronavírus. 

Segundo dados publicados, dez pessoas da etnia morreram nesta pandemia, en-

tre eles, o cacique Vicente Saw, 71 anos, dia 1º de junho; Jerônimo Manhuary, de 86 anos; 

Angélico Yori, 76 anos, Raimundo Dace (70 anos), os dois últimos no mês de maio. 

No último boletim oficial epidemiológico, a Sesai informou que 28 indígenas 

atendidos pelo Distrito Sanitário Especial Indígenas (Dsei) Rio Tapajós testaram positivo para 

o novo Coronavírus e quatro morreram, mas o órgão não menciona individualmente as etnias. 

Outros 74 casos são investigados. Entre os que estão doentes, 21 têm a “infecção ativa, que 

ainda não completou 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sinto-

mas, ou, em caso de internação hospitalar, que ainda não recebeu alta médica”, diz a Sesai5. 

A situação de vulnerabilidade do povo indígena residente nas aldeias é agrava-

da pela existência de garimpos ilegais nos territórios Munduruku e Sai Cinza, pois há a cons-

tante movimentação de pessoas para as áreas de exploração, as quais funcionam como pro-

pensos vetores de transmissão do novo Coronavírus nas aldeias.  

Diante de tais circunstâncias, com crescimento da atividade ilícita dentro das 

Terras indígenas, falta de fiscalização e de gestão política e administrativa governamental, 

considerando ainda a urgência de atuação do Estado pelas consequências drásticas causadas 

                                                 
5 Disponível em: https://saudeindigena1.websiteseguro.com/coronavirus/mapaEp.php#abrirModal_id27 
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pelos garimpos ilegais, eis que a paisagem de locais onde existem ou já existiram garimpos é 

modificada por quilômetros – rios têm seus percursos alterados, vegetações são extintas e 

animais fogem ou morrem por causa da contaminação causada – assim como o ecossistema 

dos locais ficam com danos irreparáveis em definitivo, mesmo com a utilização de recursos 

tecnológicos para recompor o local, restou ao Ministério Público Federal buscar a necessária 

prestação jurisdicional para que se tutele o direito fundamental ao meio ambiente ecologica-

mente equilibrado, bem como a proteção às populações indígenas atingidas. 

 

III. DAS AÇÕES E OMISSÕES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES RÉUS NA AÇÃO 

As Terras Indígenas Munduruku e Sai-Cinza são espaços que abrigam, em 

seu interior, indígenas das etnias Munduruku e Apiaká, além de expressiva área coberta com 

vegetação nativa. Em razão da significativa quantidade de minério que comportam, os 

territórios são palco de contínuas invasões por infratores imbuídos do intuito ilegal de extrair 

de minérios à margem de regulamentação legal. O exercício da atividade minerária ilícita na 

TI é decorrente da completa inefetividade do sistema de prevenção e repressão, da falta de 

ações de conscientização, da ausência de políticas públicas de desenvolvimento dos povos 

indígenas, da ausência de ações de comando e controle e da baixa efetividade das 

investigações policiais dos crimes cometidos nesse contexto. 

Passados mais de dois anos da realização da operação Pajé Brabo, cuja 

realização decorreu de acordo extrajudicial celebrado na tentativa de se por fim à ACP 

correlata ajuizada nesta subseção, o cenário apenas piorou. É preciso, portanto, mais uma 

vez, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, de 

modo a sanar as omissões dos órgãos e entidades implicados. 

 

III.1 DO IBAMA 

Em janeiro de 2018 foi ajuizada Ação Civil Pública nº 0000172-

57.2018.4.01.3908, tendo como pedido central a realização de fiscalizações contínuas pelo 

IBAMA e ICMBio, com vistas a coibir atividades de extração ilegal de minério, no  leito do 

Rio das Tropas e entornos da Flona Crepori, especificamente nas seguintes regiões: leito do 
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Rio das Tropas, às proximidades das aldeias Posto de Vigilância, Boca Igarapé Preto, Nova 

Esperança, Caroçal Rio das Tropas, Boca do Caroçal, Lajinha Rio das Tropas, Castanheira, 

São João, Centrinho Mangueirinha, Barro Vermelho, Bananal Rio das Tropas, Akotek, Vila 

Nova, Karo Exebu e Boro Bimuybu, todas na Terra Indígena Munduruku. 

Após tratativas na referida demanda, foi deflagrada a operação PAJÉ 

BRABO, em 03/05/2018, que contou com a participação do IBAMA, ICMBio, POLÍCIA 

FEDERAL e FORÇA AÉREA BRASILEIRA – FAB, obtendo como resultado a aplicação de 

33 autos de infração, lavratura de 08 termos de apreensão, 08 termos de destruição e 06 

termos de embargo, sendo ainda realizada a destruição de 08 escavadeiras hidráulicas e 01 

trator, ambos utilizados na exploração ilegal de ouro (Processo nº 02048.103515/2017-04). 

No mesmo período, considerando a necessidade de cooperação entre os 

órgãos competentes, foi expedida Recomendação nº 05, de 04 de maio de 2018, na qual o 

MPF recomendou: 
 
 (...) ao IBAMA e ao ICMBio que mantivessem cronograma de fiscalizações 
periódicas nas terras indígenas e unidades de conservação contíguas a elas para 
combater a extração predatória de ouro; à POLÍCIA FEDERAL para que 
promovesse continuadamente a investigação dos crimes relacionados a extração 
ilegal de ouro no interior de terras indígenas da etnia Munduruku; à FUNAI para 
que promovesse, de forma regular e continuada, ações de monitoramento e proteção 
territorial indígena, além de proporcionar meios alternativos de subsistência aos 
indígenas para substituir a atividade de extração de ouro, realizando oficinas de 
capacitação técnica nas comunidades, implantação de projetos voltados a economia 
sustentável, respeitando sempre a autodeterminação desses povos; à Agência 
Nacional de Mineração – ANM para que promovesse ações fiscalizatórias efetivas 
nas áreas de Concessão de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG para verificar a 
efetiva extração, ou não, de ouro nos locais indicados, bem como para cancelar 
eventuais PLG's outorgadas a pessoas que não exerçam diretamente a atividade 
garimpeira, nos moldes preestabelecidos pelo Código de Mineração e pela Lei 
11.685/2008, frustrando a pretensão daqueles que apenas concentram PLG's sem 
efetivamente exercerem a atividade. 
 

Na ocasião, foi certificado o acatamento parcial da Recomendação pelos 

seguintes órgãos recomendados pela FUNAI, ANM e Polícia Federal. Em que pese terem 

acatado, embora parcialmente, os termos recomendados, não houve a efetiva articulação 

entre os órgãos responsáveis, tampouco a confirmação de como seriam executadas as 

novas fiscalizações. 

 A omissão da autarquia ambiental demandada veio acompanhada do avanço 

irrefreável da atividade garimpeira ilegal para áreas mais próximas às aldeias, no 

interior das Terras Indígenas Munduruku e Sai Cinza, tornando-se ainda mais urgente a 

realização de fiscalizações periódicas em tais áreas. Cabe enfatizar que, passados mais de 
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dois anos da realização da operação Pajé Brabo, não se verificou nenhuma outra 

fiscalização contra o garimpo ilegal no interior do Território Munduruku. 

A omissão do IBAMA no exercício do poder de polícia ambiental (Art. 2º, I, 

L. 7.735/89) tem estimulado o avanço da mineração ilegal de ouro nos territórios dos 

Mundurukus, a degradação socioambiental e a impunidade. 

 

III.2 DA UNIÃO 

 

DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

 

A Polícia Federal atuou ostensivamente na operação Pajé Brabo em operação 

repressiva junto com o IBAMA no ano de 2018, mas, desde então, tem feito muito pouco para 

elucidar os crimes de associação/organização criminosa, lavagem de capitais e outros 

correlatos à usurpação de bens da união cometidos dentro das terras dos Mundurukus. 

Sabe-se que a garimpagem/mineração ilegal requer investimentos muito altos 

em máquinas pesadas e insumos e demanda uma rede logística bastante complexa e 

sofisticada, que conta com pistas de pouso clandestinas, aeronaves, estabelecimentos 

comerciais de mantimentos, dentre outros serviços. Em suma, os crimes cometidos são de 

conhecimento público e contam, inclusive, com grande exposição jornalística, pois não 

podem ser cometidos às escondidas. Assim, mesmo havendo largo campo para o 

desenvolvimento de bons trabalhos investigativos, a repressão à mineração ilegal dentro 

das terras indígenas tem sido enfrentada pela polícia federal quase que exclusivamente 

mediante ações ostensivas, sendo que nem estas tem ocorrido. 

Depois da Operação Pajé Brabo, no ano de 2018, e ao longo de todo o ano de 

2019, MPF em Santarém/Itaituba entabulou uma série de tratativas, reuniões e conversas 

multilaterais tendentes à realização de novas ações de fiscalização ambiental e da deflagração 

de operações policiais para desbaratar crimes de usurpação e correlatos praticados dentro da 

TI Munduruku. Muito pouco avançou. 

É preciso que a União, através do Departamento de Polícia Federal, seja 

obrigada a atuar prioritariamente na apuração dos crimes de usurpação de minerais extraídos 

das terras indígenas indicadas no objeto desta ação e outros crimes correlatos, cominando-se-

lhe prazo para conclusão das investigações. É necessário também que o Departamento de 
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Polícia Federal articule com as demais forças de segurança novas ações ostensivas para a 

desintrusão de garimpeiros/mineradores ilegais dentro das terras dos Mundurukus. 

 

DO CONSELHO DA AMAZÔNIA 

 

O decreto 10.239/2020, que dispõe sobre o Conselho Nacional da Amazônia 

Legal, concentrou organicamente a sua estrutura funcional no âmbito da Vice-Presidência da 

República, retirando-o do Ministério do Meio Ambiente. Segundo o Art. 3º, incisos I, III, e XI, 

do referido decreto, compete ao referido Conselho, dentre outras atribuições, coordenar e 

integrar as ações governamentais relacionadas à Amazônia Legal, articular ações para a 

implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal, de forma a atender a 

situações que exijam providências especiais ou de caráter emergencial, e coordenar ações 

de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos e o intercâmbio de informações. 

Malgrado não ter havido alteração legislativa que retirasse do IBAMA6 o 

livre exercício do poder de polícia ambiental, fato é que a autarquia vem sendo ilegalmente 

tolhida em sua atividade fiscalizatória. Recentemente, conforme amplamente noticiado na 

imprensa, como represália à operação que ocorreu nas Terras Indígenas Araweté (povos 

Araweté e isolados do Igarapé Bom Jardim), Trincheira Bacajá (Kayapós e Xikrin) e 

Apyterewa (povo Parakanã) em que foram destruídos maquinários usados em garimpo, no dia 

30/04 foram  exonerados o coordenador de operações de fiscalização do Ibama, Hugo 

Loss, e o coordenador-geral de fiscalização ambiental, Renê Luiz de Oliveira. É fato 

notório que a utilização do decreto que permite a destruição de máquinas e equipamentos 

empregados em garimpos ilegais vem sendo desautorizada pela cúpula do Ministério do Meio 

Ambiente, que não titubeou em retaliar os servidores que aplicaram o referido decreto. 

Há um claro movimento político-administrativo no sentido de atribuir à 

administração direta a tarefa de decidir quais e como os ilícitos ambientais serão 

reprimidos bem como os locais que serão alvos de operações. A reativação do Conselho da 

Amazônia é uma decorrência desse movimento. Infelizmente, o engajamento do poder central 

nessas decisões tem albergado opções políticas ilegais que conferem proteção insuficiente 

                                                 
6Art. 2O , I, L. 7.735/89. É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 
financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 
11.516, 2007) I - exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007) 
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ao meio ambiente e que não se confundem com o exercício do poder discricionário da 

administração. 

Não é dada à fiscalização ambiental a escolha de não combater ilícitos 

ambientais relacionados ao garimpo ilegal, ainda mais quando cometidos dentro de terras 

indígenas. O coordenador de operações e o coordenador geral de fiscalização do IBAMA 

foram exonerados justamente depois de promoverem a inutilização de máquinas de garimpo 

em TI's. A operação Verde Brasil 2, que tem lugar atualmente e que pauta a ação das 

estruturas do Estado, inclusive do IBAMA, sequer arrosta esse tipo de crime, demonstrando 

que há uma opção política clara em não exigir o cumprimento da Lei quando isso 

significa ir de encontro aos interesses de garimpeiros, mesmos que esses cometam crimes 

graves. 

É fato notório que o poder executivo federal se omite deliberada e 

ilegalmente no seu dever de proteção territorial das terras indígenas. Por essa razão, urge 

que o poder judiciário faça cumprir a lei e determine à UNIÃO que empregue todas as 

forças e órgãos de segurança a ela vinculados ou com ela articulados, das esferas  estadual 

e municipal, para debelar a mineração ilegal feita com maquinário pesado nas terras 

indígenas Munduruku, especialmente nas áreas discriminadas no objeto desta ação. 

 

IV.3 DA FUNAI 

 Em que pese ter havido o acatamento formal da Recomendação nº 05, de 04 

de maio de 2018 pela FUNAI, não houve, até a presente data, qualquer ação prática que pro-

movesse, de forma regular e continuada, ações de monitoramento e proteção eficaz do terri-

tório indígena. 

No contexto das constantes invasões das Terras Indígenas Munduruku e Sai 

Cinza, somado ao quadro generalizado de pandemia da Covid-19, verifica-se que as ações 

adotadas pela Fundação Nacional do Índio são insuficientes para resguardar a saúde dos indí-

genas e proteger seu território de invasores.  Recentemente o órgão indigenista publicou a 

Portaria nº. 419/PRES, de 17 de março de 20207, que se limita a estabelecer a proibição da 

                                                 
7 Art. 1º. Estabelecer medidas excepcionais para a contenção da epidemia de COVID-19 no âmbito de atuação 
da FUNAI. 
Art. 2º. Aplicam-se à FUNAI a Portaria 125 de 16 de março de 2020 do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública e as Instruções Normativas n.s 19, 20 e 21 do Ministério da Economia, bem como suas eventuais 
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entrada de não indígenas nos territórios, mas não prevê medidas de expulsão dos infratores 

que ali perpetram ilegalidades, mormente garimpeiros, pelo que reverbera a evidente omissão 

do órgão diante da contínua invasão.  

Diante da necessidade de se obter informações, este Parquet encaminhou à 

FUNAI ofício nº 309/2020, dia 04/06/2020, requisitando esclarecimentos sobre as medidas 

adotadas acerca da existência de garimpos ilegais no interior das Terras Indígenas Munduruku 

e Sai Cinza. 

Em reposta, o órgão indigenista contextualizou o cenário de invasão por ga-

rimpeiros dos referidos territórios, indicando algumas das medidas tomadas para a contenção 

da pandemia do COVID-19 entre as populações indígenas.  Sobre o tema, citou a instauração 

de Processo SEI 08764.000067/2020-76, com destaque ao Memorando 26 (2179625), no qual 

se observa o seguinte relato: 
 
Como citado, não conseguimos o apoio das forças militares e policiais para execu-
ção do nosso plano de ação. Portanto, elaboramos um plano de ação alternativo 
(Memorando 25 (2133687)), o qual pretende destinar os recursos disponibilizados 
pela CGMT (Nota de Crédito 2020NC001552 – SPO DPT 185 - UG 194012 
(2113275)) diretamente à população Munduruku, a fim de fortalecer o monitoramen-
to territorial que as próprias comunidades têm realizado nas TIs. Entretanto, ainda 
não obtivemos resposta quanto ao pedido de reprogramação financeira. Ainda, cabe 
dizer que o Ofício Presidência 952 (2165692) sintetiza informações e compila do-
cumentação relativas à necessidade de "controle de acesso às Terras Indígenas Mun-
duruku e Sai-Cinza, Alto Tapajós/PA, no contexto da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus", e solicita ao Ministério  da 
Justiça  e  Segurança  Pública (MJSP) apoio  para  o  estabelecimento  de  articula-

                                                                                                                                                         
alterações. 
Art. 3º. O contato entre agentes da FUNAI, bem com a entrada de civis em terras indígenas devem ser restritas 

ao essencial de modo a prevenir a expansão da epidemia. 
§1º. Fica suspensa a concessão de novas autorizações de entrada nas terras indígenas, à exceção das necessárias 

à continuidade da prestação de serviços essenciais às comunidades, conforme avaliação pela autoridade 
competente da Coordenação Regional - CR. 
§2º. As autorizações já concedidas devem ser reavaliadas pelas CR's à luz da prevenção da epidemia da COVID-
19, podendo ser reagendadas, especialmente quando envolverem a realização de eventos ou impliquem a entrada 
de mais de 05 pessoas na terra indígena. 
§3º. A entrada de autoridades públicas de atendimento à saúde e segurança não serão obstadas pela FUNAI. 
§4º. As CR's poderão conceder autorizações em caráter excepcional, mediante ato justificado, para a realização 
de atividades essenciais às comunidades indígenas. §5º. Consideram-se essenciais as atividades que 
fundamentem a sobrevivência da comunidade interessada, em especial o atendimento à saúde, a segurança, a 
entrega de gêneros alimentícios, de medicamentos e combustível. 
Art. 4º. Ficam suspensas todas as atividades que impliquem o contato com comunidades indígenas isoladas. 
Parágrafo Único. O comando do caput pode ser excepcionado caso a atividade seja essencial à sobrevivência do 
grupo isolado e deve ser autorizada pela CR por ato justificado. 
Art. 5º. Este ato aplica-se ao âmbito de atuação da FUNAI e do Museu do Índio, bem como no âmbito das terras 
indígenas no que couber. 
(...) 
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ção interinstitucional com a finalidade de promover ações de controle. No entanto, 
apesar dos esforços desta CR, da CGMT e da Presidência da Funai, fato é que até o 
momento não houve uma ação concreta nas TI's. 
 

Assim, em que pese ter solicitado apoio ao Ministério da Justiça, verifica-se 

que não houve ações concretas por parte FUNAI acerca da proteção do território, sendo atri-

buída aos próprios indígenas a tarefa de monitorar a entrada de invasores, sem qualquer auxí-

lio, o que os expõe a um iminente risco de conflito direto. 

A omissão resta evidenciada. Inexiste qualquer plano emergencial para 

prevenir e combater a presença de garimpeiros na TI’s no atual contexto pandêmico. O povo 

indígena Munduruku vivencia, pois, um cenário de extrema exposição ao contágio pelo novo 

coronavírus e de degradação ambiental de seu território, já que não há garantia mínima da 

efetiva vigilância e proteção territorial.  

Não se pode deixar de enfatizar que a intensificação da atividade garimpeira 

e suas graves consequências são problemas que antecedem à pandemia de COVID-19 e já 

demandavam medidas imediatas e resolutivas por parte de todos os órgãos com atribuições 

para prevenção ou repressão, direta ou indireta, de ilícitos ambientais – dentre os quais a FU-

NAI. Entretanto, o novo contexto de crise da saúde pública escancara a ausência do poder 

pública quando ele deveria fazer-se mais presente.  

 

IV. DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

A competência8 da Justiça Federal, a adequação da via9 da Ação Civil 

Pública, as legitimidades ativa10 e passiva11, bem como os demais pressupostos processuais 

                                                 
8Art. 109, incisos I e XI, c/c Art. 20, IX, da CF. 
9O art. 1º da Lei nº 7.347/85, elenca hipóteses de regência da Ação Civil Pública, destacando-se a pertinência dos 

incisos I, IV, VII e VIII. Com a presente ação se intenta, dentre outras coisas, proteger o meio ambiente, a 
dignidade da etnia Munduruku e o patrimônio minerário público brasileiro. Assim, correta eleição da via. 

10A Constituição Federal de 1988 definiu o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127). No artigo 129,, III, da CF, destaca-se 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. Mazzilli (A defesa dos interesses difusos em juízo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
1997) afirma que “O Ministério Público está legitimado à defesa de qualquer interesse difuso, pelo seu grau 
de dispersão e abrangência”. E logo adiante, arremata dizendo que “O interesse de agir do Ministério 
Público é presumido. Quando a lei lhe confere legitimidade para acionar ou intervir, é porque lhe presume 
interesse.” 

11Segundo Enrico Tullio Liebman, legitimidade é a pertinência subjetiva da ação. Os danos aos direitos que esta 
ACP pretende tutelar somente podem ser reparados pela atuação dos órgãos e entidades relacionados no polo 
passivo. Remete-se o exame da legitimidade passiva ao tópico dos pedidos vertidos contra os réus. 
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encontram-se atendidos nesta ação. 

 

V. DO DIREITO: 

V.1 DAS NORMAS JURÍDICAS QUE REGEM A MATÉRIA 

A Constituição Federal dispõe que: 

“Art. 5º (omissis): 
(...) 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
(...) 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
Parágrafo Primeiro – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: 
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
(…) 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade; 
(...) 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
(...) 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
VI – defesa do meio ambiente. 

A conduta omissiva dos demandados, conforme se infere das diversas 

representações acostadas a esta inicial deve ser sanada de plano, dado o grave prejuízo 
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ambiental na região, assim como a contaminação do rio com mercúrio, o que, como já 

mencionado, tem trazido doenças aos indígenas, uma vez que estes utilizam a água do rio para 

cozinhar e tomar banho. Soma-se a isso escassez do pescado – fato que tem forçado os 

indígenas a consumirem produtos industrializados –, à prostituição e o consumo de bebidas 

alcoólicas e drogas, em explícita afronta aos comandos insertos na CF/88. 

Noutro passo, o texto constitucional, no § 4° do art. 225, também determina 

que a utilização de recursos naturais da Floresta Amazônica brasileira, patrimônio nacional, 

dar-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

verbis: 

Artigo 225 (omissis): 
(...) 
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

Como se pode observar, os graves danos ambientais são causados por 

condutas ativas de garimpeiros, os quais se sentem à vontade para degradar o meio ambiente, 

eis que os órgãos de fiscalização, ora Requeridos, há anos, têm sido omissos no seu mister de 

fiscalizar, autuar e embargar atividades de lavra minerária na Terra Indígena Munduruku, ao 

longo da cabeceira do rio Kabitutu, região do Katõ e Kadiriri (na boca do “Rio Mutum”), e 

Rio Kaburuá, e na Terra Indígena Sai Cinza, na região do igarapé Jaurizal, agindo, dessa 

maneira, em manifesta afronta às normas ambientais existentes – expressando flagrante 

ofensa aos comandos constitucionais colacionados. 

É nesse sentido que o art. 2º da Lei nº. 9.605/98, prevendo ampla cadeia de 

responsabilidades, estabelece que: 
“Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como 
o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o 
gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la” 

 

Ademais, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81), 

no inciso IV de seu art. 3º, estabelece que: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 
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ambiental. 

Cumpre destacar, portanto, que a realização das fiscalizações, quando o 

Poder Público tem conhecimento da prática de atos lesivos ao meio ambiente, como nos 

presentes autos, é obrigatória, não havendo que se falar em discricionariedade do órgão 

ambiental. Ou seja, trata-se de atividade administrativa vinculada. 

Assim, mister se faz o provimento jurisdicional no sentido de impor ao 

Demandado a obrigação de adotar medidas para deflagrar fiscalizações periódicas na área em 

testilha, objetivando-se, assim, proteger o meio ambiente de atividades nocivas, bem como 

assegurar o direito à sua restauração e higidez, constitucionalmente garantido à coletividade, 

como visto. 

 

V.2 DA POSSIBILIDADE DE SE RESPONSABILIZAR OS DEMANDADOS NA 

ESFERA CÍVEL 
 

A responsabilidade civil, quando analisada em sede ambiental almeja 

desmotivar conduta danosa ao meio ambiente, e estabelece regras para responsabilizar o 

agente causador. 

Dessa forma, sendo o direito ao meio ambiente é um direito coletivo, 

conforme previsto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, que elevou o meio 

ambiente a categoria de uso comum do povo - "Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações". 

Ao analisar a proteção do meio ambiente como instituto de responsabilidade 

civil, esta se fará em conjunto, do dever do Estado, da Sociedade, e do Poder Público, de zelar 

pela proteção do meio ambiente, responsabilizando quando for necessário, os agentes que 

causarem danos ao meio ambiente. 

Importante ressaltar que todo aquele que na qualidade de agente público no 

momento que praticar um dano ao meio ambiente, por se tratar este de um representante do 

Estado, haverá a devida responsabilização pela sua conduta danosa ao patrimônio ambiental. 

Significando que a ação ou omissão desse representante que cause dano ao meio ambiente é 

possível de gerar responsabilização civil ao Estado. 
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Pagel (2012, p.230)12 explica que por se tratar de interesses difusos e pelo 

fato dos titulares desses direitos serem pessoas indeterminadas, o Estado é responsável por 

criar instrumentos eficazes para sua proteção e defesa. Através das licenças ambientais acaba 

limitando a atuação humana quando houver probabilidades de causar danos ambientais. 

Nesse diapasão, a fiscalização ambiental é uma das atividades mais 

relevantes para a proteção do meio ambiente e do território indígena como todo, pois é por 

meio dela que danos ambientais e violações podem ser evitados e, se consumados, reprimidos. 

Com relação aos danos causados ao meio ambiente, provenientes da omissão 

do Estado, o artigo 14, § 1º da Lei 6.938/81, adotou a responsabilidade objetiva, que foi 

seguida pelos doutrinadores e pela jurisprudência. O Estado, pelo seu Princípio de Poder- 

Dever torna-se responsável quando o mesmo deixa de cumprir uma disposição legal, ou seja, 

se omite nas suas atribuições. Quando analisado este princípio em relação à matéria ambiental, 

é grande a importância da responsabilidade por omissão, pois representa quem tem o dever de 

evitar o dano por uma ação de vigilância ou de fiscalização e ao se omitir fica responsável 

civilmente. Conforme ressaltado na jurisprudência do STJ, in verbis: 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ARTS.   
3º, IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. DEVER DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO. 1. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, 
em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a 
omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para 
a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto. Trata-
se, todavia, de responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida 
caso o degradador direto não cumprir a obrigação, "seja por total ou parcial 
exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, 
por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente 
imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a 
desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código 
Civil" (REsp 1.071.741/SP, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe de 16/12/2010). 2. 
Examinar se, no caso, a omissão foi ou não "determinante" (vale dizer, causa 
suficiente ou concorrente) para a "concretização ou o agravamento do dano" é juízo 
que envolve exame das circunstâncias fáticas da causa, o que encontra óbice na 
Súmula 07/STJ. 3. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg no REsp 1001780/PR, 
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
27/09/2011, DJe 04/10/2011). (grifo nosso) 

No mesmo sentido, o julgamento do STJ que fundamenta a decisão na 

responsabilidade civil do Estado por omissão no Recurso Especial nº 604.725-PR 

(2003/0195400-5): 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. 

                                                 
12 PAGEL, Rogerio. A Responsabilidade Civil Do Estado Frente À Concessão De Licença Ambiental. Veredas 
do Direito, Belo Horizonte, v.9ª n.18 p. 229-248 Julho/Dezembro de 2012 
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LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. RESPONSÁVEL DIRETO E INDIRETO. SOLIDARIEDADE. 
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ART. 267, IV DO CPC. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. Ao 
compulsar os autos verifica-se que o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor à luz 
do art. 267 IV do Código de Ritos, e o recorrente sequer aviou embargos de 
declaração com o fim de prequestioná-lo. Tal circunstância atrai a aplicação das 
Súmulas nº 282 e 356 do STF. 162. O art. 23, inc. VI da Constituição da República 
fixa a competência comum para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no 
que se refere à proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas 
formas. No mesmo texto, o art. 225, caput, prevê o direito de todos a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3. O Estado 
recorrente tem o dever de preservar e fiscalizar a preservação do meio ambiente. Na 
hipótese, o Estado, no seu dever de fiscalização, deveria ter requerido o Estudo de 
Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, bem como a realização de audiências 
públicas acerca do tema, ou até mesmo a paralisação da obra que causou o dano 
ambiental. 4. O repasse das verbas pelo Estado do Paraná ao Município de Foz de 
Iguaçu (ação), a ausência das cautelas fiscalizatórias no que se refere às licenças 
concedidas e as que deveriam ter sido confeccionadas pelo ente estatal 
(omissão), concorreram para a produção do dano ambiental. Tais 
circunstâncias, pois, são aptas a caracterizar o nexo de causalidade do evento, e 
assim, legitimar a responsabilização objetiva do recorrente. 5. Assim, 
independentemente da existência de culpa, o poluidor, ainda que indireto 
(Estado-recorrente) (art. 3º da Lei nº 6.938⁄81), é obrigado a indenizar e reparar 
o dano causado ao meio ambiente (responsabilidade objetiva). 6. Fixada a 
legitimidade passiva do ente recorrente, eis que preenchidos os requisitos para 
a configuração da responsabilidade civil (ação ou omissão, nexo de causalidade 
e dano), ressalta-se, também, que tal responsabilidade (objetiva) é solidária, o que 
legitima a inclusão das três esferas de poder no pólo passivo na demanda, conforme 
realizado pelo Ministério Público (litisconsórcio facultativo). 7. Recurso especial 
conhecido em parte e improvido. “Como se vê, a danosidade ambiental, potencial ou 
efetiva, pode gerar uma tríplice reação do ordenamento jurídico, ou seja, um único 
ato pode detonar a imposição de sanções administrativas, penais e civis”. (MILARÉ,  
2005, p. 207.) 

O caso em liça mostra a responsabilidade civil objetiva do Estado, ou seja, a 

responsabilidade do Estado por atos omissivos, quando este tinha o dever jurídico de agir e 

não fez, ou fez de forma deficitária contribuindo de forma clara para que o dano ocorresse. Se 

não fosse a falta de atitude não haveria o malefício ao meio ambiente. 

Posto isso, o Poder Público tem o dever de zelar para evitar atividades que possam 

causar danos ecológicos. Além de vigiar deve orientar os particulares para que estes estejam 

sempre seguindo as normas. Caso a vigilância esteja sendo efetuada de maneira inadequada, e 

a omissão cause prejuízo para as pessoas e para o meio ambiente, o Poder Público deve 

responder pelos prejuízos. 
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V.3 DA RESPONSABILIDADE POR ATO OMISSIVO 
 

A indenização de danos por conduta omissiva do Estado funda-se na 

responsabilidade subjetiva do ente estatal. A responsabilidade subjetiva é caracterizada como 

a obrigação estatal de indenizar em decorrência de uma conduta contrária ao Direito. Em face 

da aplicação dos princípios de Direito Público à atuação do Estado, não é necessária a 

identificação de uma culpa individual. Ocorre a culpa do serviço (faute du service) quando 

este não funciona ou, devendo funcionar, funciona mal ou atrasado. 

Neste sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “A ausência do 

serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar 

a responsabilidade do Estado por danos daí decorrentes em agravo dos administrados”13. 

Todavia, não se mostra suficiente para a ocorrência da responsabilidade 

estatal a simples relação entre ausência do serviço e dano ocorrido. Faz-se mister a culpa por 

negligência, imprudência, ou imperícia do serviço, ensejadores do dano, ou então o dolo, 

intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo 

padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. 

A esse respeito, arremata Celso Antônio Bandeira de Mello: 
 

Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez 

deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente 

deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que 

traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando de direito devia sê-lo. 

Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos. 

 

A doutrina citada reflete perfeitamente o caso em tela. Evidentemente, o 

Estado certamente atuou abaixo dos padrões mínimos de eficiência, consoante tem 

reconhecido o Supremo Tribunal Federal: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL, 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO O PODER 
PÚBLICO: DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO. 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA. 

FALTA DE SERVIÇO. CF, ART. 37, § 6º. I. – Tratando-se de ato omissivo 
do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que 

                                                 
13 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2002, p. 862 
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exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três Vertentes – a 
negligência, a imperícia ou a imprudência -, não sendo, entretanto, 
necessário individualiza-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, 
de forma genérica, a falta de serviço. II- A falta do serviço – ‘faute du 
service’ dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, 
do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o 
dano causado a terceiro. III- Detento assassinado por outro preso: 
responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do serviço, com a culpa 
genérica do serviço público, dado que o Estado deve zelar pela integridade 
física do preso. IV- RE conhecido e não provido. (STF, RE 372472, Ministro 
Relator Carlos Velloso. Julgamento: 04/11/2003) 

 

Por intermédio desta ação, colima-se a imputação de responsabilidade civil 

aos Requeridos, em razão da omissão destes em realizar fiscalizações periódicas na Terra 

Indígena Munduruku, ao longo da cabeceira do rio Kabitutu, região do Katõ e Kadiriri (na 

boca do “Rio Mutum”), e Rio Kaburuá, e na Terra Indígena Sai Cinza, na região do igarapé 

Jaurizal. 

O evento danoso resta verificado, eis que a atividade de extração de 

minérios na região não obedece aos regramentos pertinentes, agredindo de forma direta os 

direitos difusos, em razão da agressão a direitos de terceira geração, qual seja, a garantia de 

um meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado, garantia esta instituída em nosso 

ordenamento jurídico com o desígnio de assegurar à geração futura o exercício do direito à 

vida, conforme comando presente no art. 5º, caput, de nossa Carta Magna. 

 

VI. DA TUTELA DE URGÊNCIA 
 

Diante da essencialidade do direito protegido por meio da presente demanda 

e levada em consideração a evidente e contínua situação de desrespeito a esse direito pelos 

Demandados, é patente que a solução judicial ora pleiteada deve oferecer a mais célere tutela 

possível. A concessão de medida liminar em ação civil pública encontra previsão legal ex-

pressa no artigo 12, caput, da Lei nº 7.347/85 e, ante a ausência, neste diploma, de previsão 

acerca dos requisitos para o deferimento da medida liminar, aplicam-se as regras do Código 

de Processo Civil atinentes à tutela antecipatória: 

 
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que eviden-

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

processo. 
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Com efeito, os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de 

urgência ora requerida se encontram presentes. 

A probabilidade do direito vem demonstrada pela exposição fática e jurídica 

até o momento exposta. Afinal, em face do teor expresso nos inúmeros dispositivos 

constitucionais, supralegais e legais já citados e violados pelos requeridos, especial tem-se, 

desde logo, como incontestável o direito ao estabelecimento das operações de fiscalização nas 

áreas dos ilícitos. 

No tocante ao perigo de dano resta evidente. Como se sabe, a exploração 

aqui verificada se trata de expansão da atividade garimpeira proveniente do Rio das Tropas, 

com suas frentes de lavra localizadas na Terra Indígena Munduruku, ao longo da cabeceira do 

rio Kabitutu, região do Katõ e Kadiriri (na boca do “Rio Mutum”,) e Rio Kaburuá, e na Terra 

Indígena Sai Cinza, na região do igarapé Jaurizal, o que releva que a corrida o ouro encontra-

se traçada dentro dos territórios indígenas, aproximando-se de aldeias povoadas, com risco de 

dano não só ao meio ambiente, mas ao modo de vida do povo Munduruku. 

Verifica-se assim a grave interferência na cultura dos povos indígenas, vez 

que a degradação do leito dos rios afeta a pesca e o uso do mesmo pela comunidade indígena, 

com risco de contaminação através do mercúrio despejado e de outros poluentes. 

Ademais, a ausência de atuação dos órgãos de fiscalização impõe reflexos 

em outras esferas, uma vez que a extração de ouro em estado bruto implica necessariamente o 

escoamento da produção por meio da venda a outros agentes econômicos e que a atividade 

desenvolvida sem a devida autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral e 

sem o indispensável licenciamento ambiental configura crime. Soma-se a isto o fato de que a 

extração ilegal de outro no garimpo acaba por alimentar uma cadeia econômica também 

ilegal, diante da impossibilidade de se proceder a venda do produto de forma regular, 

acabando por provocar o cometimento de outros crimes. 

No caso, deve-se aplicar o disposto no art. 536 do novo CPC, com a 

determinação aos réus que adotem medidas para deflagrar fiscalizações periódicas, conforme 

a narrativa alhures, na Terra Indígena Munduruku, ao longo da cabeceira do rio Kabitutu, 

região do Katõ e Kadiriri (na boca do “Rio Mutum”), Rio Kaburuá, e na Terra Indígena Sai 

Cinza, na região do igarapé Jaurizal, visando coibir a exploração ilegal de produtos minerais, 

podendo, ainda, inutilizar quaisquer equipamentos utilizados para realizar a exploração 

minerária ilegal nas terras indígenas, praticado por quem quer que seja (indígenas e/ou 
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não indígenas). 

A respeito da preferência da tutela específica sobre as demais, vale a leitura 

da lição de Luiz Guilherme Marinoni, as quais permanecem atuais mesmo com a vigência do 

novo CPC: 
A tutela na forma específica, como é óbvio, é a tutela ideal do direito material, já que 

confere à parte lesada o bem ou o direito em si, e não o seu equivalente. É apenas 

mediante a tutela específica que o ordenamento jurídico pode assegurar a prestação 

devida àquele que possui a expectativa de receber um bem. Não é por outra razão 

que os arts. 461 do CPC e 84 do CDC, demonstrando uma verdadeira obsessão pela 

tutela específica, afirmam que a obrigação somente se converterá em perdas e danos 

se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

correspondente14 

Vale destacar que a jurisprudência também não resta alterada, já que os 

institutos permanecem íntegros, o antigo art. 461, agora art. 536 do novo CPC. Assim, o 

entendimento jurisprudencial é da possibilidade de arbitramento de multa diária em face de 

pessoa jurídica de direito público, como se infere do seguinte julgado do TRF, in verbis: 

 
PROCESSUAL CIVIL PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. HONORÁRIOS DE 

EXECUÇÃO. RPV. 1. Aplicável à MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica 

processual e tutela dos direitos, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 2004, pág. 

385. Fazenda Pública, à falta de proibição legal específica, a regra geral do art. 644 

do CPC, que permite ao Juiz fixar multa diária por retardamento no cumprimento de 

obrigação de fazer, e o art. 461, §4º, do mesmo Código. 2. Como o intuito da 

imposição de multa não é penalizar a parte que descumpre a ordem, mas apenas 

garantir a efetividade do comando judicial, a imposição de multa não é obrigatória. 3. 

Cumpre averiguar, em cada caso concreto, se há indicativos de que ela venha a ser 

necessária como meio de coerção. 4. A execução constitui um procedimento uno, na 

medida em que se origina do mesmo título executivo. 5. Na fase de execução, os 

honorários de advogado devem ser fixados no percentual de 5% do montante 

atualizado do débito, consoante iterativa jurisprudência da Corte.” (AG nº 

2009.04.00.027771-2, Relator João Batista Pinto Silveira, 6ª Turma, D.E. 11/01/2010) 
 

Ainda no tocante as alterações trazidas pelo novo CPC, especificamente no 

instituto da tutela de urgência, que tem por finalidade distribuir o ônus do tempo do processo 

                                                 
14 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos, São Paulo, Editora Revistas dos 
Tribunais, 2004, pág. 385. 
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entre as partes, fazendo com que o litigante que não tenha razão suporte o fardo da duração do 

processo, trazemos a lição de FREDIE DIDIER JR, ao dissertar sobre o instituto criado pelo 

Novo Código de Processo Civil: 
Seu objetivo é distribuir o ônus que advém do tempo necessário para transcurso de 

um processo e a concessão de tutela definitiva. Isso é feito mediante a concessão de 

uma tutela imediata e provisória para a parte que revela o elevado grau de 

reprovabilidade de suas alegações (devidamente provadas), em detrimento da parte 

adversa e a improbabilidade de êxito em sua resistência – mesmo após instrução 

processual15. 

 
VIII. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer: 

 

1. em TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do novo 

CPC e art. 84, § 3º, da Lei nº 8.078/90, seja determinado: 

1.1. ao INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, sob pena de multa diária pelo descumprimento em valor não inferior a R$ 100.000,00 

(cem mil reais), que DEFLAGRE fiscalizações EMERGENCIAIS na Terra Indígena 

Munduruku, ao longo da cabeceira do rio Kabitutu, região do Katõ e Kadiriri (na boca do 

“Rio Mutum”) e Rio Kaburuá, e na Terra Indígena Sai Cinza, na região do igarapé Jaurizal, 

devendo INUTILIZAR quaisquer máquinas e equipamentos utilizados na exploração 

minerária ilegal, mesmo que estes equipamentos pertençam a indígenas ou tenham sido por 

alguns deles autorizados a operar; 

1.2. 1.2. à UNIÃO, que EMPREGUE E PROMOVA O 

ENGAJAMENTO de todas as forças e órgãos de segurança a ela vinculados ou com ela 

articulados, das esferas  estadual e municipal, para debelar a mineração ilegal feita com 

maquinário pesado nas terras indígenas Munduruku, especialmente nas áreas discriminadas no 

objeto desta ação, devendo, para tanto, INUTILIZAR quaisquer máquinas e equipamentos 

utilizados na exploração minerária ilegal, bem como SE VALER de equipamentos, aeronaves 

e  servidores, das forças civis e militares, da UNIÃO e do ESTADO DO PARÁ, 
                                                 
15 Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de 
Oliveira. Editora Jus Podivm, 10ª Edição, 2015, página 618. 



 

 
 

Avenida Marechal Castelo Branco, 915, bairro Interventoria – Santarém/PA 
CEP 68040-400 – Tel. (93) 3522-8373 

 

29 

 

cientificando-se o CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL para que seja 

compelido a exercer a atribuição a ele cominada no inciso III, do Art. 3º do Decreto 

10.239/2020 no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de multa diária pelo 

descumprimento em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

1.3. à UNIÃO, que EMERGENCIALMENTE, INSTAURE inquéritos 

policiais ou DÊ ANDAMENTO PRIORITÁRIO aos porventura já existentes que tenham 

por objeto o crime de usurpação de minerais extraídos das terras indígenas indicadas no 

objeto desta ação e outros crimes correlatos, atribuindo-lhes, repita-se,  PRIORIDADE, 

através do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, cominando-lhe expressamente o PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 06 (SEIS) 

MESES PARA CONCLUSÃO, CONFECÇÃO DE RELATÓRIO E INDICIAMENTO 

dos responsáveis, bem como que o Departamento de Polícia Federal seja compelido a 

ARTICULAR com as demais forças de segurança novas ações ostensivas para a desintrusão  

de garimpeiros/mineradores ilegais dentro das terras dos Mundurukus, no PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, sob pena de multa diária pelo descumprimento em valor não inferior a 

R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

1.4. à FUNAI, que  INSTAURE Procedimento Administrativo Disciplinar 

(PAD), tendente a apurar a responsabilidade do Coordenador Regional da CR Itaituba, senhor 

JOSÉ ARTHUR MACEDO LEAL, que, com seu comportamento excessivamente promíscuo 

com determinados indígenas aliciados pela mineração ilegal, incentivou a aglomeração de 

pessoas em manifestações em plena pandemia de COVID-19 e, de modo parcial, posicionou-

se favoravelmente à legalização da mineração ilegal na terra indígena Munduruku, 

negligenciando os interesses da maioria do povo Munduruku que não coaduna com a 

atividade, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de multa diária pelo 

descumprimento em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

1.5. à FUNAI, que VEICULE RETRATAÇÃO pública, impessoal, e de 

caráter institucional, com ressonância nacional, regional e local, inclusive alcançando as 

aldeias Munduruku nos municípios de Itaituba e Jacareacanga, que MANIFESTE PEDIDO 

DE DESCULPAS aos indígenas Mundurukus pelo posicionamento equivocado do seu 

coordenador e que esclareça o posicionamento da instituição contrário ao recrudescimento da 

mineração ilegal e da violência dentro das terras indígenas, no PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, sob pena de multa diária pelo descumprimento em valor não inferior a R$ 100.000,00 
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(cem mil reais); 

1.6. à FUNAI, que ELABORE RELATÓRIO TÉCNICO detalhado que 

mapeie a expansão da mineração ilegal nas terras indígenas Munduruku e que relacione os 

envolvidos na atividade, sejam eles indígenas ou não, compartilhando o resultado dos 

trabalhos com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias; 

2. Seja determinada a CITAÇÃO dos réus nos endereços indicados na 

qualificação para integrarem a relação processual; 

3. Seja julgada procedente a ação, em TUTELA DEFINITIVA, para: 

3.1. Condenar o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA na seguinte obrigação de fazer: 

a) DEFLAGRAR fiscalizações PERIÓDICAS na Terra Indígena 

Munduruku, ao longo da cabeceira do rio Kabitutu, região do Katõ e Kadiriri (na boca do 

“Rio Mutum”) e Rio Kaburuá, e na Terra Indígena Sai Cinza, na região do igarapé Jaurizal, 

voltadas à repressão da exploração minerária/garimpeira ilegal, devendo INUTILIZAR 

quaisquer máquinas e equipamentos utilizados na exploração minerária ilegal, mesmo que 

estes equipamentos pertençam a indígenas ou tenham sido por alguns deles autorizados a 

operar; 

3.2. Condenar a UNIÃO nas seguintes obrigações de fazer: 

a) EMPREGAR, PERMANENTE E PERIODICAMENTE, todas as 

forças e órgãos de segurança a ela vinculados ou com ela articulados, das esferas estadual e 

municipal, para debelar a mineração ilegal feita com maquinário pesado nas terras indígenas 

Munduruku, especialmente nas áreas discriminadas no objeto desta ação, devendo, para 

tanto, lançar mão de equipamentos, aeronaves e servidores, das forças civis e militares, 

da UNIÃO e do ESTADO DO PARÁ, devendo INUTILIZAR quaisquer máquinas e 

equipamentos utilizados na exploração minerária ilegal, cientificando-se o CONSELHO 

NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL para que seja compelido a exercer a atribuição a 

ele cominada no inciso III, do Art. 3º do Decreto 10.239/2020 no PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, sob pena de multa diária pelo descumprimento em valor não inferior a 

R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

b) INSTAURAR inquéritos policiais ou DAR ANDAMENTO aos 

porventura já existentes que tenham por objeto o crime de usurpação de minerais extraídos 
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das terras indígenas indicadas no objeto desta ação e outros crimes correlatos, atribuindo-lhes 

prioridade, devendo para tanto ser intimado o DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 

FEDERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, bem como que o Departamento de Polícia 

Federal seja compelido a ARTICULAR com as demais forças de segurança novas ações 

ostensivas para a desintrusão de garimpeiros/mineradores ilegais dentro das terras dos 

Mundurukus; 

3.3. Condenar a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI às 

obrigações de fazer postuladas em tutela de urgência, confirmando-se tais requerimentos em 

tutela definitiva. 

Requer a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros 

encargos, em vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85. Requer, igualmente, a produção 

de todas as provas admitidas em direito, especialmente a testemunhal e a pericial. 

O autor indica o seu desinteresse na composição consensual, nos termos do 

Art. 334, §5º, CPC, e requer que não seja designada audiência de conciliação. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para fins meramente 

fiscais já que os danos discutidos na presente ação são imensuráveis. 

 

Assinada eletronicamente 

Santarém/PA, data da assinatura digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


