
Procuradoria da República no
Estado do Tocantins
Ofício da Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Índios e Comunidades Tradicionais

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ___ª 
VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

PR-TO nº           /2019
Procedimento Administrativo PR/TO nº 1.36.000.000884/2018-21

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e com
fulcro  no artigo  129,  inciso  V,  da  Constituição  Federal  de  1988,  no  artigo  6º,
incisos VII, letra c) e XI, e no artigo 37, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de
maio de 1993, vem, respeitosamente,  à presença de Vossa Excelência,  propor a
presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
em face do:

ESTADO DO TOCANTINS,   pessoa   jurídica   de   direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.786.029/0001-
03,  devendo  ser  citado  por  meio  da  Procuradoria-Geral  do
Estado, com sede na Praça dos Girassóis, s/n, Esplanada das
Secretarias Plano Diretor, Centro, Palmas/TO;
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em razão dos fatos e fundamentos que passa a expor.

I. DO OBJETO

Pretende-se com a presente Ação Civil Pública a prestação da
tutela  jurisdicional  para  garantir  a  necessária  participação  das  comunidades
indígenas e da Fundação Nacional do Índio na formulação de ações ambientais a
serem  realizadas  pelos  municípios  tocantinenses  em  terras  indígenas  com  a
finalidade de alcançar os índices que lhes permitam acessar a parcela do “ICMS
Ecológico”.

II. DOS FATOS

II. 1 Contextualização: o ICMS Ecológico

O  “ICMS  Ecológico”  é  um  mecanismo  tributário  que
possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que aquelas que já têm direito,
dos  recursos  financeiros  arrecadados  pelos  Estados  através  do  Imposto  sobre
Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  -  ICMS,  em  razão  do  atendimento  de
determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais1. 

A Constituição, a fim de garantir a autonomia financeira aos
municípios, bem como a descentralização do poder público, estabeleceu no artigo
158, IV, que vinte e cinco por cento (25%) do produto da arrecadação do ICMS
deverá ser repassando para os municípios. Ainda conforme o art. 158, parágrafo
único,  do  montante  acima  75% devem  ser  distribuídos  na  proporção  do  valor
adicionado  nas  operações  realizadas  em  seus  territórios  e  25%  podem  ser
distribuídos segundo critérios estabelecidos conforme lei estadual. Confira-se:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
(...)
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado  sobre  operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

1 https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28048-o-que-e-o-icms-ecologico/   Acesso em 28.3.2019.
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Parágrafo  único.  As  parcelas  de  receita  pertencentes  aos  Municípios,
mencionadas  no  inciso  IV,  serão  creditadas  conforme  os  seguintes
critérios:
I  -  três  quartos,  no  mínimo,  na  proporção  do  valor  adicionado  nas
operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  nas  prestações  de
serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso
dos Territórios, lei federal.

Os Estados  vêm utilizando  a  repartição  tributária  do  ICMS
como forma de  estimular  ações  no  âmbito  dos  municípios,  na  medida  em que
possibilita o incremento de suas receitas, com base em critérios que refletem na
melhoria na qualidade de vida da coletividade. Esta oportunidade legal possibilitou
a adoção de critérios ambientais na distribuição da parcela prevista no inciso II do
parágrafo único do art. 158 da Constituição. 

No Estado do Tocantins, a repartição de receitas referentes ao
ICMS é determinada pela Lei Estadual n. 2.959/20152, que assim dispõe: 

Art. 1º As parcelas da repartição referente ao produto da arrecadação do
Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação -  ICMS e da compensação recebida em transferência  da
União, destinadas aos Municípios, ao teor do inciso IV do caput e incisos
I e II, do parágrafo único, do art. 158 e inciso II e §3º, do art. 159, ambos
da Constituição Federal, são creditadas segundo os critérios:

Critérios Percentual

Valor Adicionado 75,0

Quota Igual 8,0

Relativo à População 2,0

Relativo à Área Territorial 2,0

Relativo ao Meio Ambiente 13,0

TOTAL 100,00

Art. 2º Compete ao Município, para habilitar-se ao repasse de que trata o
§2º do art. 1º desta Lei, adotar as seguintes providências relacionadas ao
Meio Ambiente:

2 Documento anexo.
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I - editar lei, expedir decreto e consignar dotação orçamentária em que se
apoiem a estruturação e a implementação da Política Municipal de Meio
Ambiente;

II - criar unidade municipal de conservação ambiental;

*III – realizar ações ambientais em terras indígenas e quilombolas;
*Inciso III com redação determinada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

IV - combater e controlar incêndio e queimadas;

V - promover:
a) o saneamento básico;
b) a conservação da água;
c) a coleta e destinação de resíduos sólidos;
d) a manutenção e manejo do solo.
*e) turismo sustentável.
*Alínea “e” acrescentada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

Art. 3º O levantamento dos quesitos e a elaboração do IPM compete:

I - à Secretaria da Fazenda, quanto ao Índice:
a) do Valor Adicionado - IVA;
b) da Quota Igual - IQI;
c) Relativo à População - IRP;
d) da Área Territorial - IAT;

II - ao Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS, quanto ao
Critério  do  Meio  Ambiente,  nos  respectivos  índices,  conforme  os
seguintes percentuais:
*a) 1,5 para o Índice da Política Municipal de Meio Ambiente 0 IPAm;
*Alínea “a” com redação determinada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

*b) 1,5 para o Índice do Controle de Queimadas e Combate de Incêndios
do Município – ICQM;
*Alínea “b” com redação determinada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

*c)  4,0  para  o  Índice  de  Conservação  da Biodiversidade  e  Terras
Indígenas e Quilombolas do Município – ICBM;
*Alínea “c” com redação determinada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

d) 3,5 para o Índice de Saneamento Básico e Conservação da Água –
ISBAM;

*III – ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins –
RURALTINS, quanto  ao Índice  de conservação e  Manejo  do Solo do
Município – ICSm, no percentual de 1,5;
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*Inciso III com redação determinada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

*IV- À Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia,
Turismo  e  Cultura,  quando  ao  Índice  de  Turismo  Sustentável,  no
percentual igual a 1,0.
*Inciso IV acrescentado pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

§1º  Os  índices  de  que  tratam os  incisos  II  e  III  deste  artigo  são
determinados  conforme  o  Questionário  de  Avaliação  Qualitativa
aprovado em Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do
Tocantins COEMA-TO.

*§1º- A Os índices quanto às terras indígenas, de que trata o inciso II,
“c”, será apurado através de documentos, fotos, ou qualquer meio de
prova consistente e lícita, podendo o Naturatins solicitar informações
de outros órgãos ou entes públicos ou privados, que se manifestarão
somente quanto à realização, existência ou não, das ações previstas no
Questionário de Avaliação Qualitativas.”
*§1º-A com redação determinada pela Lei 3.348, de 15/03/2018.

§2º O questionário referido no parágrafo anterior deve ser entregue nos
órgãos citados nos incisos II e III deste artigo, impreterivelmente, até o
dia 15 de março de cada ano.

*§3º Quando do cálculo do Índice de Conservação da Biodiversidade e
Terras  Indígenas  e  Quilombolas  –  ICBM,  havendo  no  município
diferentes unidades de conservação ou unidades de conservação e terras
indígenas e quilombolas, adota-se o índice que representar maior retorno
financeiro ao município.
*§3º com redação determinada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

*§4º  Compete à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
consolidar os quesitos de que tratam os incisos II e III deste artigo e
encaminhar  os  respectivos  índices  à  Secretaria  da  Fazenda,  por  meio
digital, até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, cabendo ao
Naturatins apurar a concretização das ações realizadas pelo Poder
Público  Municipal,  independente  do  pronunciamento  de  outros
órgãos, equiparando-se as áreas indígenas para efeitos desta Lei às
áreas de preservação ambiental.
*§4º com redação determinada pela Lei nº 3.319, de 22/12/2017.

Grifos nossos

Verifica-se,  portanto,  que um dos critérios para o Município
receber  recursos  referente  ao  “ICMS  Ecológico”  é  a  realização  de  ações
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ambientais  em terras indígenas e  quilombolas,  que devem ser  atestadas  pelo
órgão ambiental estadual. 

Vale  dizer,  não basta  o município possuir  terra  indígena  ou
comunidade  quilombola  em  seu  território  para  que  se  enquadre  no  critério  de
repasse da parcela referente ao “ICMS Ecológico”, mas deve desenvolver ações
ambientais naqueles territórios, em conjunto com as comunidades que ali residem. 

II. 2  Procedimento Administrativo n. 1.36.000.000884/2018-21

Tramita na Procuradoria da República no Estado do Tocantins
o  Procedimento  Administrativo  n.  1.36.000.000884/2018-21,  cujo  objeto  é  o
acompanhamento  da  efetivação  das  medidas  que  permitem  aos  municípios  o
recebimento do chamado “ICMS Ecológico” (p. 263). 

Isso porque os municípios são incentivados pela legislação do
ICMS a  abrigar  terras  indígenas  e,  no  entanto,  não  havia  nenhum controle  ou
fiscalização  das  atividades  desenvolvidas  pelo  Poder  Público  municipal  nessas
áreas.

Nesse sentido foi realizada reunião com os órgãos envolvidos a
fim de debater a aplicação dos recursos do ICMS Ecológico nos municípios que
possuem terras indígenas em seu território (p. 336).

Ademais,  a  FUNAI  realizou  oficina  sobre  ICMS  Ecológico
para os municípios que contam com terras indígenas (pp. 339/341). 

Outrossim,  a  FUNAI  participava  do  Conselho  Estadual  de
Meio Ambiente e na Câmara Técnica Temporária do ICMS Ecológico, bem como
orientava  os  municípios  acerca  da  realização  de  ações  ambientais  nas  terras
indígenas (pp. 363/364; 367; 371; 377/379).

Em nova reunião, ficou evidente a necessidade de mudanças no
questionário  e  na  forma  de  avaliação  para  efeito  de  classificação  no  ICMS
Ecológico a fim de propiciar uma maior participação das comunidades indígenas
afetadas no planejamento e na execução das atividades propostas (p. 403/404). 

6



Procuradoria da República no
Estado do Tocantins
Ofício da Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Índios e Comunidades Tradicionais

No  entanto,  a  FUNAI  foi  excluída  das  discussões  sobre  o
ICMS Ecológico no Estado do Tocantins (pp. 10/11 e 13/15), o que culminou em
diversas  alterações  legislativas,  retornando  ao  status anterior  em  que  as  ações
ambientais  a  serem  desenvolvidas  em  terras  indígenas  e  quilombolas  com  a
finalidade  de  receber  parcela  do  “ICMS  Ecológico”  são  concebidas  de  forma
discricionária pelo Poder Público Municipal, sem a participação das comunidades
envolvidas, e em que a fiscalização quanto à efetiva realização é inadequada. 

De fato,  conforme visto acima,  o  Naturatins pode “solicitar
informações de outros órgãos ou entes públicos ou privados”, que, no entanto, se
manifestarão “somente quanto à realização, existência ou não, das ações previstas
no  Questionário  de  Avaliação  Qualitativa”  (art.  3º,  §1º-A),  não  podendo  fazer
considerações acerca da adequação das ações realizadas pelos municípios. 

Ademais, dispõe a legislação que cabe ao Naturatins “apurar a
concretização das ações realizadas pelo Poder Público Municipal, independente
do pronunciamento  de  outros  órgãos,  equiparando-se  as  áreas  indígenas  para
efeitos desta Lei às áreas de preservação ambiental” (art. 3º, §4º), sem considerar
as  especificidades  destas  populações  tradicionais,  que  demandam  um
acompanhamento especializado.

A ilegalidade – e mesmo inconstitucionalidade – do proceder
do demandado, descurando o direito das populações indígenas a serem diretamente
afetadas pelas atividades à consulta prévia e informada, impõem o ajuizamento da
presente Ação Civil Pública, com vistas a restaurar a legalidade no caso concreto.

III. DA LEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E DA COMPETÊNCIA

O Ministério  Público  Federal  tem a  função  institucional  de
defesa judicial dos direitos dos povos indígenas, nos termos do art. 129, incisos III
e V, da Constituição de 1988:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III  -  promover  o inquérito  civil  público e  a  ação civil  pública,  para a
proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  outros
interesses difusos e coletivos.
(…)

7



Procuradoria da República no
Estado do Tocantins
Ofício da Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Índios e Comunidades Tradicionais

V  -  defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das  populações
indígenas; 

A atribuição do Ministério Público Federal resulta não apenas
do dispositivo constitucional, mas também de comando da Lei Complementar nº
75/1993, em seu art. 6º, inciso VII, letra c, e inciso XI:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
(...)
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos,
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente,
ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;
(...)
XI  -  defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das  populações
indígenas,  incluídos  os  relativos  às  terras  por  elas  tradicionalmente
habitadas, propondo as ações cabíveis; 

E, ainda, o artigo 37, inciso II, da mesma Lei:

Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções: 
(…)
II - nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa
de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio
ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional;

Quanto  ao  polo passivo,  observa-se  que  a  política  de ICMS
Ecológico é uma ação do Governo do Estado do Tocantins, que define programas
que podem ser pontuados, critérios para sua realização e meios de comprovação de
sua  efetiva  realização.  Assim,  o  pedido  contido  na  presente  ação  é  dirigido
exclusivamente ao Estado do Tocantins, a quem compete atendê-lo. Os municípios
serão atingidos apenas de forma reflexa. Não serão obrigados pela ordem judicial a
realizar as atividades, mas apenas, caso assim o desejem, a atender aos critérios
preestabelecidos pelo Estado do Tocantins. 

Daí decorre a ausência de litisconsórcio passivo necessário.
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Por fim, a Constituição da República, em seu artigo 109, inciso
XI,  define  que  compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  “a  disputa  sobre
direitos indígenas”, o que, de pronto, demonstra a competência da Justiça Federal
para conhecer e processar a presente demanda. 

IV. DO DIREITO

IV.1 A proteção Constitucional aos Povos Indígenas e o papel da FUNAI

A Constituição Federal  conferiu ampla proteção aos  direitos
dos povos indígenas, reconhecendo aos índios sua organização social,  costumes,
línguas,  crenças  e  tradições  e  os  direitos  originários  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam  (art.  231)  e  determinando  ao  Estado  que  proteja  as
manifestações das culturas indígenas (art. 215, §1º e 216).

Art.  215.  O  Estado  garantirá  a  todos  o  pleno  exercício  dos  direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º  O Estado  protegerá  as  manifestações  das  culturas  populares,
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo civilizatório nacional. 
(...)

Art.  216.  Constituem  patrimônio  cultural  brasileiro  os  bens  de
natureza  material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV  -  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
(…)

Art.  231.  São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as
terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à União  demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
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Sobre a proteção constitucional do multiculturalismo, veja-se o
ensinamento de Juliana Santilli3:

“A influência do multiculturalismo está presente não apenas na proteção
às  criações  e  manifestações  culturais  dos  diferentes  grupos  sociais  e
étnicos  formadores  da  sociedade  brasileira,  mas  permeia  também  a
preocupação do legislador constituinte em assegurar direitos culturais e
territoriais  especiais aos povos indígenas e quilombolas,  que gozam de
um  peculiar  regime  jurídico-constitucional,  distinto  das  populações
tradicionais.
Não  adianta  proteger  manifestações  culturais  de  povos  indígenas,
quilombolas e de outros grupos sociais sem assegurar-lhes condições
de sobrevivência física e cultural.
O multiculturalismo procura descrever a existência de uma multiplicidade
de culturas  no mundo,  que coexistem e se interfluenciam tanto dentro
como fora de um mesmo Estado-nação, e, como projeto político, aponta
para  a  celebração  ou  reconhecimento  dessas  diferenças  culturais.  As
versões  emancipatórias  do  multiculturalismo  se  baseariam  no
reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da construção de
uma vida em comum além das diferenças.
(...)
Os  dispositivos  constitucionais  que  asseguram  os  direitos  dos  povos
indígenas, quilombolas e a proteção à cultura consagram duas faces dos
direitos  coletivos.  Asseguram  direitos  coletivos  às  minorias  étnica  e
culturalmente  diferenciadas  e  garantem  a  todos  –  ou  seja,  a  toda
coletividade – o direito à diversidade cultural.  Por um lado, os povos
indígenas e quilombolas têm o direito a continuar existindo enquanto
tais,  e  à  garantia  de  seus  territórios,  recursos  naturais  e
conhecimentos, e, por outro, toda a sociedade brasileira tem o direito
à diversidade cultural  e  à  preservação das manifestações  culturais
dos diferentes grupos étnicos e sociais que a integram.
(...)
A  orientação  multicultural  da  Constituição  brasileira  se  revela  no
reconhecimento  de  direitos  coletivos  a  povos  indígenas  e  quilombolas
como povos cultural  e etnicamente diferenciados.  Aos povos indígenas
passou a garantir direitos permanentes, e não mais direitos transitórios, já
que  o  direito  à  identidade  étnica  e  cultural  diferenciada  também  foi
assegurado.  A  Constituição  rompeu  definitivamente  com  a  ideologia
integracionista  do Código Civil  (até  então em vigor)  e do Estatuto  do
Índio  (Lei  nº  6.001/73),  expressa  nos  dispositivos  que  se  referem  à
'integração  dos  índios  à  comunhão  nacional'  e  à  sua  'adaptação  à

3 in Socioambientalismo e Novos Direitos, São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 79/83.
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civilização do país' como 'objetivos a serem atingidos'.
A Constituição assegurou aos índios o direito de permanecerem como
tais e de manterem a sua identidade cultural como povos etnicamente
diferenciados.  Reconheceu  aos  povos  indígenas  direitos  originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, destinando-lhes a sua
posse permanente e o usufruto exclusivo de suas riquezas naturais.
Vislumbram-se  claramente  o  rompimento  do  paradigma
integracionista  e  o  reconhecimento  de  direitos  culturais  aos  povos
indígenas”. (grifos nossos).

Este  dever  de  proteção  consta  também  de  inúmeros
instrumentos  internacionais  de  direitos  humanos  reconhecidos  pelo  Estado
Brasileiro,  especialmente  da  Convenção  169  da  Organização  Internacional  do
Trabalho (Decreto n. 5051/2004) e a Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos
Indígenas.

No  mesmo  sentido,  a  Lei  nº  6.001/73,  ao  dispor  sobre  o
Estatuto do Índio, prevê, através do art. 2º, que cumpre à União, aos Estados e aos
Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, para a
proteção  das  comunidades  indígenas  e  a  preservação  dos  seus  direitos,  in
verbis:

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que
possível a sua aplicação;
II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não
integrados à comunhão nacional;
III  -  respeitar,  ao  proporcionar  aos  índios  meios  para  o  seu
desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição;
IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios
de vida e subsistência;
V  -  garantir  aos  índios  a  permanência  voluntária  no  seu  habitat  ,
proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;
VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a
coesão das comunidades indígenas,  os seus valores culturais, tradições,
usos e costumes;
VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os
programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;
VIII  -  utilizar  a  cooperação,  o  espírito  de  iniciativa  e  as  qualidades
pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a
sua integração no processo de desenvolvimento;
IX  -  garantir  aos  índios  e  comunidades  indígenas,  nos  termos  da
Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-
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lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as
utilidades naquelas terras existentes;
X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que
em face da legislação lhes couberem. 

Sendo assim, compete a todos os entes federados e aos seus
entes  integrantes  da  Administração  Pública  Indireta  a  proteção  dos  direitos
indígenas, especialmente quanto à necessidade de proporcionar-lhes recursos para o
seu desenvolvimento e progresso (art. 2º,  V), execução de programas e projetos
tendentes a beneficiar  as  comunidades indígenas (art.  2º,  VII),  garantia  à  posse
permanente das terras em que habitam (art. 2º, IX) e, por fim, garantia ao pleno
exercício dos direitos civis e políticos (Art. 2º, X).

Para  consecução  desses  objetivos,  foi  criada  a  Fundação
Nacional do Índio através da Lei n. 5.371/67, com as seguintes finalidades:

 Art. 1º Fica o Govêrno Federal autorizado a instituir uma fundação, com
patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos têrmos
da lei civil, denominada "Fundação Nacional do Índio", com as seguintes
finalidades:
I  -  estabelecer  as  diretrizes  e  garantir  o  cumprimento  da  política
indigenista, baseada nos princípios a seguir enumerados:
a) respeito à pessoa do índio e as instituições e comunidades tribais;
b)  garantia  à  posse  permanente  das  terras  que  habitam  e  ao  usufruto
exclusivo dos recursos naturais e de tôdas as utilidades nela existentes;
c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contacto
com a sociedade nacional;
d)  resguardo  à  aculturação  espontânea  do  índio,  de  forma  a  que  sua
evolução sócio-econômica se processe a salvo de mudanças bruscas;
II  -  gerir  o  Patrimônio  Indígena,  no  sentido  de  sua  conservação,
ampliação e valorização;
III  -  promover  levantamentos,  análises,  estudos  e  pesquisas  científicas
sôbre o índio e os grupos sociais indígenas;
IV - promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios;
V -  promover  a  educação  de  base  apropriada  do  índio  visando à  sua
progressiva integração na sociedade nacional;
VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interêsse coletivo para
a causa indigenista;
VII  -  exercitar  o  poder  de polícia  nas  áreas  reservadas  e  nas matérias
atinentes à proteção do índio.
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Assim,  percebe-se  que  a  FUNAI  desempenha  uma  função
essencial na coordenação da política indigenista do Estado brasileiro, de modo que
deve ser assegurada sua participação na definição das políticas públicas voltadas
para os povos indígenas.

De  fato,  a  presença  de  comunidades  tradicionais  em
determinado ecossistema funciona  como fator  de preservação,  em razão de sua
relação  com  o  meio  ambiente,  totalmente  distinta  do  modelo  econômico  da
sociedade envolvente. 

No  entanto,  a  proteção  constitucional  conferida  a  estas
comunidades  exige  que  elas  sejam  consideradas  em  suas  especificidades  na
formulação de políticas públicas que as afetem, motivo pelo qual a presença da
FUNAI nos espaços de discussão sobre o ICMS Ecológico é fundamental. 

IV.2 Convenção 169 da OIT e o direito à participação e à consulta

Enquanto  minorias  étnicas,  os  povos  indígenas  estão
protegidos por diferentes convenções internacionais. O Brasil é signatário de várias
delas, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT,
sobre Povos Indígenas e Tribais,  assinada em 1989 e internalizada por meio do
Decreto n 5.051/2004.

O  marco  temporal  de  incorporação  da  Convenção  169  é
posterior à CF/88 e antecedente à EC 45/2004. Em função do momento de sua
incorporação ao direito brasileiro, combinado com a natureza da matéria regulada
pelo  instrumento,  verifica-se  que  a  Convenção  169  constitui-se  em  tratado
internacional  de  direitos  humanos,  com  status supralegal,  tendo  em  vista  o
entendimento do Supremo Tribunal Federal4.

Entre  os  direitos  e  princípios  básicos  consagrados  na
Convenção 169, destaca-se o direito à consulta prévia, livre e informada, conforme
dispõe seu art. 6º:

Artigo 6º
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

4 STF, RE 466.343, Min. Cezar Peluso, julgado em 22/11/2006. 
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a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados
e, particularmente, através de suas instituições representativas,  cada vez
que  sejam  previstas  medidas  legislativas  ou  administrativas
suscetíveis de afetá-los diretamente;
b)  estabelecer  os  meios  através  dos  quais  os  povos  interessados
possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros
setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em
instituições  efetivas  ou  organismos  administrativos  e  de  outra
natureza  responsáveis  pelas  políticas  e  programas  que  lhes  sejam
concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e
iniciativas  dos  povos  e,  nos  casos  apropriados,  fornecer  os  recursos
necessários para esse fim.
2.  As  consultas  realizadas  na  aplicação  desta  Convenção  deverão  ser
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o
objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das
medidas propostas.

A consulta prévia, livre e informada imposta pela Convenção
169, se consubstancia não apenas no ato de informar os povos diretamente afetados
pelas decisões administrativas. Isto não é suficiente a efetivar o direito à consulta
prévia. É dizer, a consulta deve ser entendida como um processo que culmine em
um consenso, de modo que os povos consultados, mais do que informações, têm o
direito de influenciar ou participar do processo de tomada de decisão nos assuntos
que lhes afetam diretamente. Trata-se de processo essencialmente deliberativo.

Anotam Christian Ramos e Laís Abramo que:

“Os conceitos  básicos  que norteiam a interpretação das disposições  da
Convenção são a consulta  e a participação dos povos interessados e o
direito  desses  povos  de  definir  suas  próprias  prioridades  de
desenvolvimento  na  medida  em  que  afetem  suas  vidas,  crenças,
instituições, valores espirituais e a própria terra que ocupam ou utilizam”5

No caso em análise, é certo que as ações ambientais realizadas
pelos municípios tocantinenses em terras indígenas com a finalidade de alcançar os
índices  que  lhes  permitam acessar  a  parcela  do  “ICMS  Ecológico”  devem ser

5 Christian  Ramos  et  Laís  Abramo,  Introdução,  in  OIT.  Convenção  n°  169  sobre  povos  indígenas  e  tribais
Resolução  referente  à  ação  da  OIT,  disponível  em
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf, acesso em 04/04/2019;
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precedidas  de  consulta  prévia,  livre  e  informada,  nos  termos  anteriormente
delineados. 

Dessa  forma,  ao  excluir  a  participação  das  comunidades
indígenas  e  da  FUNAI,  órgão  central  da  política  indigenista  brasileira,  da
formulação e fiscalização da política do ICMS Ecológico, o Estado do Tocantins
descumpre a Convenção n. 169 da OIT, que, como visto, tem natureza supralegal e
aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º da Constituição da República), além de violar
o disposto no art. 231 da Constituição.

V. DA  TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Acerca do instituto da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do 
Código de Processo Civil que: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a  probabilidade do direito e o  perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. 

Com efeito, justifica-se,  in casu,  o pedido de antecipação da
tutela  pelo  fato  de  estarem  caracterizados,  à  luz  do  artigo  300  do  Código  de
Processo  Civil,  todos os pressupostos autorizadores de sua concessão.  Sobre os
referidos pressupostos, assim são as lições de Elpídio Donizetti6:

“A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente,
de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito
material  disputado.  Trata-se  de  um  juízo  provisório.  Basta  que,  no
momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido
de aparentar a probabilidade das alegações. (…) 
Para a  concessão  da tutela  de  urgência  se  exige que  da prova surja  a
certeza  das  alegações,  contentando-se  a  lei  com  demonstração  de  ser
provável a existência do direito alegado pela parte  que pleiteou a medida.
Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in
mora),  ou seja,  o perigo de dano ou risco de que a não concessão da
medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode
ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte,
cuja  existência  é  apenas  provável,  sofra  dano irreparável  ou de difícil
reparação”. 

6 Curso didático de direito processual civil.   19 ed. São Paulo: Atlas, 2016
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No presente caso, o fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade
do direito invocado, consubstancia-se especialmente nos documentos apresentados,
os quais atestam,  de forma inequívoca,  a violação ao direito à consulta prévia,
livre e informada.

O  periculum  in  mora é  notório  e  decorre  do  perigo  da
consumação de danos irreparáveis ou de difícil reparação, senão irreversíveis, ao
meio ambiente e às populações indígenas afetadas. A ausência de uma pronta e
eficaz resposta  do Poder Judiciário,  para suprir  a omissão das requeridas,  pode
prolongar a situação de violação aos direitos indígenas, o que ameaça seriamente
sua subsistência. 

Além disso, impõe-se a determinação das medidas necessárias
para efetivação da tutela provisória, na esteira do disposto no art. 297 do Código de
Processo Civil. 

Deferir  a  tutela  antecipada,  no  presente  caso,  significa,  em
suma, garantir a própria subsistência das culturas indígenas, de indiscutível relevo
para a sociedade brasileira, que, sem a atenção do Poder Público, correm o sério
risco de perecer.

Destarte,  presentes  todos  os  requisitos  legalmente  exigidos
para  o  deferimento  da  antecipação  do  provimento  jurisdicional,  o  Ministério
Público Federal requer a Vossa Excelência a concessão da antecipação de tutela, a
fim de que seja determinado ao  ESTADO DO TOCANTINS que  (i) garanta a
participação da FUNAI na Câmara Técnica do ICMS Ecológico e no Conselho
Estadual do Meio Ambiente;  (ii) se abstenha de considerar, no cálculo do ICMS
Ecológico, atividades e projetos para os quais não tenha havido consulta prévia às
comunidades indígenas afetadas e atesto da FUNAI;

VI. DO PEDIDO PRINCIPAL

Ante o exposto, o Ministério Público Federal vem requerer a
Vossa Excelência:

a) a citação do requerido para, querendo, contestar a presente
ação, sob pena de revelia;
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b) a confirmação/ratificação, por sentença definitiva de mérito,
do pedido de antecipação provisória de urgência a fim de que
seja determinado ao ESTADO DO TOCANTINS que:

b.1) garanta a participação da FUNAI na Câmara Técnica
do  ICMS  Ecológico  e  no  Conselho  Estadual  do  Meio
Ambiente;
b.2) se  abstenha  de  considerar,  no  cálculo  do  ICMS
Ecológico, atividades e projetos para os quais não tenha
havido consulta prévia às comunidades indígenas afetadas
e atesto da FUNAI;

c) a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros
encargos, em vista do disposto no art. 18 da Lei n° 7.347/1985.
d)  a intimação da FUNAI,  através da Procuradoria  Federal,
para manifestar interesse em integrar a lide.

Embora já  tenha  apresentado o  Ministério  Público  Federal
prova  pré-constituída  do  alegado,  protesta,  outrossim,  pela  produção  de  prova
documental,  testemunhal,  pericial  e  outras  que  se  fizerem necessárias  ao  pleno
conhecimento  dos  fatos,  inclusive  no  transcurso  do contraditório  que  se  vier  a
formar com a apresentação de contestação.

Em atenção  ao  art.  319,  VII,  do  Código  de  Processo  Civil,
informa  o  autor  sua  opção  pela  realização  de  audiência  de  conciliação  ou  de
mediação. 

Dá-se  à  causa  o  valor  de  R$1.000.000,00  (hum  milhão  de
reais).

Termos em que,
P. deferimento.

Palmas-TO, 5 de abril de 2019.

Álvaro Lotufo Manzano
Procurador da República
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