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TERMO DE ACORDO QUE CELEBRAM O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, O INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO, a 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e 
LIDERANÇAS INDÍGENAS DO POVO PATAXÓ DAS 
COMUNIDADES TIBÁ, CAHY, ALEGRIA NOVA, MUCUGÊ 
E MONTE DOURADO, OBJETIVANDO A CONCILIAÇÃO 
DE INTERESSES NO PARQUE NACIONAL DO 
DESCOBRIMENTO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da 
República Andre Luis Castro Caselli, o INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO, representado por seu Presidente, 
Ricardo Soavinski, a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, representada por seu 
presidente interino Franklimberg Ribeiro de Freitas, e as LIDERANÇAS INDÍGENAS DO 
POVO PATAXÓ DAS COMUNIDADES TIBÁ, CAHY, ALEGRIA NOVA, MUCUGÊ E 
MONTE DOURADO, 
CONSIDERANDO que a Constituição da República reconhece aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens, nos termos do seu artigo 231, caput; 
CONSIDERANDO que a Carta Magna afirma serem terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-
estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições, nos termos de seu artigo 231, § Io; 
CONSIDERANDO que, concomitantemente, a Constituição da República assegura a todos o 
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, nos termos de seu artigo 225, caput; 
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CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, 
nos termos de seu artigo 225, § Io, III; 
CONSIDERANDO ser a Mata Atlântica patrimônio nacional, e sua utilização realizada, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais, nos termos de seu artigo 225, § 4o, sendo o Parque 
Nacional do Descobrimento, criado pelo Decreto s/n° de 20 de abril de 1999, um de seus mais 
importantes remanescentes; 
CONSIDERANDO que, no dia Io de dezembro de 1999, a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, concedeu às Reservas de Mata Atlântica da 
Costa do Descobrimento o título de Patrimônio Natural Mundial, em virtude de formarem um 
arquipélago florestal que revela uma estrutura evolutiva de grande interesse para a ciência e 
conservação, com singular riqueza biológica; 
CONSIDERANDO que, em 27 de julho de 2015, foram aprovadas e publicadas no Diário 
Oficial da União, o resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da 
Terra Indígena Comexatibá (RCID), por meio de Despacho do Presidente da FUNAI, em 22 de 
julho do mesmo ano, a qual se sobrepõe em 19,62% da área do Parque Nacional do 
Descobrimento; 
CONSIDERANDO que o artigo 5o, parágrafo único, do Decreto s/n°, de 05 de junho de 2012, 
estabelece que, na hipótese de sobreposição entre áreas do Parque Nacional do Descobrimento 
e terras indígenas, será aplicado o regime de dupla afetação, sem prejuízo do disposto no caput; 
CONSIDERANDO a necessidade de implementar o Decreto n° 5.758/2006, que institui o 
Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) e o Decreto n° 7.747/2012, que estabelece a 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI, resolvem 
celebrar o presente Acordo, sob as condições e termos consubstanciados na forma e 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Acordo visa à conciliação dos interesses assegurados 

constitucionalmente aos povos indígenas e à conservação da natureza na área em que há 
sobreposição entre o Parque Nacional do Descobrimento e os limites da Terra Indígena 
Comexatibá identificados no RCID. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUDAMENTO LEGAL 
A celebração do presente Acordo encontra supedâneo legal no art. 225, caput, § 

Io, inciso III, e § 4o, bem como no art. 231, ambos da Constituição da República, na Lei n. 
6.001/1973, no Decreto n. 1.775/1996, na Lei n. 9.985/2000, na Convenção n. 169/OIT, 
ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 5.051/2004, e no art. 5o, inciso III, alíneas d e e, da 
Lei Complementar n. 75/93. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
I - A FUNAI e o ICMBio constituirão Grupo de Trabalho Interinstitucional, mediante portaria 
conjunta, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do presente Protocolo de 
Intenções, composto por: 
a) 03 (três) representante do ICMBio, distribuídos entre representantes da Sede e da 
Coordenação Regional; 
b) 03 (três) representante da FUNAI, distribuídos entre representantes da Sede e da 
Coordenação Regional; 
c) 06 (seis) representantes das aldeias da Terra Indígena Comexatibá identificadas no RCID em 
sobreposição à área do Parque Nacional do Descobrimento. 
II - O Grupo de Trabalho Interinstitucional referido no inciso I possuirá as seguintes 
atribuições: 

a) elaborar Plano de Ação e respectivo cronograma, no prazo de até 60 (sessenta) dias a 
partir da data de publicação da Portaria mencionada no inciso I, para a elaboração de 
Termo de Compromisso com o objetivo de compatibilizar os objetivos de proteção 
integral do Parque Nacional do Descobrimento com os direitos, modos de vida, 
ocupação e uso de seus recursos naturais pelas comunidades do Povo Indígena Pataxó 
supra citadas; 

b) elaborar, implementar e monitorar o Termo de Compromisso referido na alínea a deste 
inciso, sob a coordenação do ICMBio; 

c) elaborar Carteira de Projetos Socioambientais visando aliar a recuperação das áreas 
degradadas e a conservação da biodiversidade com a geração de alternativas de renda e 
melhoria da qualidade de vida das comunidades das aldeias da Terra Indígena 
Comexatibá identificadas no RCID em sobreposição à área do Parque Nacional do 
Descobrimento. 

III - O ICMBio anuirá com a permanência das aldeias indígenas da Terra Indígena Comexatibá 
identificadas no Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação em sobreposição à 
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área do Parque Nacional do Descobrimento, desde que observadas as condições a serem 
estabelecidas no Termo de Compromisso de que trata o inciso II, alínea a, desta Cláusula; 
IV - O ICMBio e o Ministério Público Federal comprometem-se a peticionar nos autos da Ação 
Rescisória n. 0006149-85.2016.4.01.0000/BA solicitando, nos termos do inciso II, do art. 313 
da Lei n° 13.015/2015, a suspensão do processo por convenção entre as partes, tendo em vista a 
tentativa de solução consensual da lide consolidada no presente Acordo. 
V - As lideranças indígenas Pataxó se comprometem a conduzir a desocupação voluntária e 
sem danos ao patrimônio público da base do Parque Nacional do Descobrimento, no prazo de 
até 15 (quinze) dias a contar da celebração do presente Acordo. 
VI - A FUNAI e o ICMBio se comprometem a acompanhar a desocupação referida no inciso V 
desta Cláusula e documentar o ato mediante relatório descritivo das condições de integridade 
do patrimônio do ICMBio, a ser apresentado ao Ministério Público Federal dentro do prazo 
assinalado no inciso V desta Cláusula. 
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
I - O descumprimento do presente Acordo por qualquer das partes implicará a sua dissolução 
automática, sem prejuízo de que possam vir a ser estabelecidas novas tentativas de solução 
consensual da lide. 
II - O descumprimento, por qualquer das partes, das condições estabelecidas no Termo de 
Compromisso referido no inciso II, alínea a, da Cláusula Terceira deste Acordo, autoriza a sua 
rescisão unilateral. 
III - Os signatários declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente Termo de 
Acordo está sendo firmado no consenso das Partes, em um esforço conjunto de solução pacífica 
e extrajudicial dos conflitos de interesses existentes. E por assim consentirem, celebram este 
Termo. / " > 

FRANKLIMBERG RIBEIRO DE FREITAS 
Presidente da FUNAI 
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HATIACBEDCtDA DIDCC / ^L-^^ MATIAS PEREIRA PIRES 
Aldeia Alegria Nova 

AJINALDO TOURINHO NEVES 
Aldeia Mucugê 

Cacique 

JOSE PEREIRA DA CONCEIÇÃO 
Aldeia Alegria Nova 

Cacique 

DARIO NEVES FERREIRA 
Aldeia Cahy 

Agente de Saúde 

EDINALDA CONCEIÇÃO SILVA 
Aldeia Monte Dourado 

Vice-Cacique 

SE FRANCISCO NEVES AZEVEDO 
Aldeia Cahy 

Cacique 

ÉLTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 
—Â íĝ âlegria Nova 

Vice-Coordenador do Território Comexatibá 

ALEX DOS SANTOS PEREIRA 
Aldeia Monte Dourado 

'rofessor 
ti 
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JOSÉ CONCEIÇÃO FERREIRA 
Aldeia Tibá 

Cacique 

GENTIL BRITO DA CONCEIÇÃO 
Aldeia Alegria Nova 

Liderança 

RICARDO O 
Al AZEVEDO ahy 

ssor 

RODRIGO SANTANA PEDRO 
Aldeia Alegria Nova 

Liderança e Diretor Executivo-Financeiro da FINPAT 
Coordenador do Extremo Sul da Bahia - MUPOIBA 

ANTÔNIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO 
Aldeia Monte Dourado 

Cacique 

LARISSA SUASSUNA CARVALHO BARROS 
Procuradoria Federal Especializada do ICMBio 

Subprocuradora-Chefe 

*RE^LUIS CASTRO CASELLI 
Procurador da Republica 


