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PRM-B.DO GARÇAS-MANIFESTAÇÃO-402/2021

EXMA. SRA. JUÍZA FEDERAL DA VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
BARRA DO GARÇAS/MT

URGENTE. RISCO À VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA
Ref.:
Inquérito Civil nº 1.20.004.000531/2020-76

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
signatário, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos
127 e 129, III, e 37, “caput” da Constituição da República, bem como nos artigos 2º e 6º, VII,
a e d, ambos da Lei Complementar nº 75/93, art. 25, inciso IV, b, e nos artigos 1º, 2º, 5º e 21,
todos da Lei nº 7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO
LIMINAR INALDITA ALTERA PARS em face da UNIÃO (Marinha do Brasil), pessoa
jurídica de direito público interno, a ser citada, notificada e intimada na pessoa do ProcuradorChefe da União no Estado do Mato Grosso, com endereço na Av. General Ramiro de Noronha
Monteiro nº 294, Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 78043-180; da FUNAI – FUNDAÇÃO
NACIONAL DO ÍNDIO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela
Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso, sediada Qd. 15, R. E, s/n – Centro Político
Administrativo, Cuiabá-MT, 78049-900; e, do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa
jurídica de direito público interno, representado pelo Procurador-Geral do Estado de Mato
Grosso, com endereço à Rua Des. Carlos Avalone, s/n, Centro Político Administrativo –
Palácio Paiaguás, CEP: 78049-903, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3613-5900/ 3641-3776/3798
pelos relevantes fatos e fundamentos adiante expendidos.

Av. Salomé José Rodrigues, n. 49, Bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT. CEP: 78601-234.
Tel: (66) 3401-2577. Protocolo eletrônico: www.mpf.mp.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM BARRA DO GARÇAS NO ESTADO DO MATO GROSSO
1º OFÍCIO
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1. DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO
1. Esta ação civil pública instrumentaliza pretensão de tutela jurídica
constitutiva mandamental ("condenação" em obrigação de fazer), consistente em determinar
“Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” que estão localizadas na travessia do Rio Xingu na
MT-322, no município de São José do Xingu-MT, ambas de propriedade do Estado de Mato
Grosso, e proceda sua efetiva entrega/devolução ao Estado de Mato Grosso (ii) promovam a
fiscalização objetivando coibir atividades do Tráfego da Balsa “Estradeiro I” e Rebocador
“Estradeiro II” até a sua efetiva entrega/devolução definitiva ao Estado de Mato Grosso;
2. Objetiva, ainda, determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que
promova a retirada das embarcações Balsa “Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” que
estão localizadas na travessia do Rio Xingu na MT-322, no município de São José do XinguMT, ambas de propriedade do Estado de Mato Grosso adquiridas em 2003 e 2005
respectivamente, a fim evitar a iminente atentado contra a integridade das vidas dos
passageiros e tripulantes daquele serviço de transporte fluvial.
2. DOS FATOS
2.1. Das apurações do Inquérito Civil (IC) 1.20.004.000531/2020-76
3. Trata-se de Inquérito Civil (IC) instaurado no âmbito da 1ª CCR com reflexos na 6ª CRR cuja ementa é “1ª CCR c/c 6ª CCR. RISCO A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA. RISCO DE ACIDENTE FLUVIAL. Apurar a regularidade da operação da balsa Estradeiro I e do rebocador Estradeiro II. Portaria nº 03/AgSFAraguaia. Autos de Apreensão nº 5
e 6/2019. Ofício nº 063/SUDEM/SALOC/SINFRA”.
4. O procedimento foi instaurado em razão do recebimento do Ofício nº 063/
SUDEM/SALOC/SINFRA solicitando intermediação do MPF junto à FUNAI e representantes indígenas para devolução da Balsa Estradeiro I a SINFRA, para reforma estrutural, regularização da documentação junto à Marinha e devida licitação da operação (documentos PRMT-00042575/2020).

1º Ofício: Comunidades tradicionais, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Saúde com atuação exclusiva nas ações criminas, coletivas e de improbidades
administrativas correlatadas/conexas, além da matéria criminal e controle externo da atividade policial federal em concorrência com o 2º ofício.
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à UNIÃO (Marinha do Brasil) e à FUNAI que (i) promovam a Retirada de Tráfego da Balsa
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5. A Balsa “Estradeiro I” e rebocador “Estradeiro II” estão localizadas na travessia do Rio Xingu na MT-322, no município de São José do Xingu-MT. Ambas são de propriedade do Governo de Mato Grosso adquiridas em 2003 e 2005 respectivamente.
6. A SINFRA apresenta história da balsa e registra que após apreensão das em6/2019) em decorrência da pandemia do coronavírus e fechamento do Parque, ficaram inoperantes até o final de setembro de 2020, quando os indígenas voltaram a operar a balsa.
1. A Marinha do Brasil mantém um calendário de vistorias nas embarcações
de Mato Grosso e, em razão disso, procedeu a uma vistoria que gerou o Ofício nº 59/AgSFAraguaia-MB, através do qual foi estipulado prazo para regularização da documentação das embarcações, a ser feita pelo Operador (comunidade indígena) o qual não foi atendido, findando em 23/09/2019.
2. No período de 22/04/2019 a 27/04/2019 foi realizado o curso profissionalizante CFAQ-II C/M N1, na aldeia indígena Piaraçu, no município de São
José do Xingu-MT, onde foram capacitados 30 Marinheiros Fluviais de Convés e Máquinas, dentre estes 19 indígenas de aldeias do Parque do Xingu,
afim de atender a necessidade de profissionais para operarem as citadas embarcações.
3. No dia 27/07/2019 foi realizada uma inspeção nas embarcações que constatou falta de documentação atualizada, tripulantes não habilitados (os 19
que participaram da capacitação, não realizam a operação de acordo com escala elaborada pelas lideranças) e material de salvatagem incompleto, dessa
forma foi emitida a notificação nº 331/2019 gerando o Auto de Infração nº
525P2019000356.
4. Ainda no dia 25/07/2019, foi realizada uma reunião com os líderes indígenas, responsáveis pela operação da embarcação, onde todos foram novamente orientados sobre a regularização das embarcações. Nessa mesma ocasião,
realizou-se outra inspeção, e constatou-se que além dos problemas da última
inspeção, faltavam coletes salva-vidas para passageiros e funcionários, os
extintores estavam vazios e os porões parcialmente alagados. Dessa forma,
devido ao iminente risco de uma acidente, foram emitidas as notificações
451 e 461/2019.
5. A Marinha retorno no dia 01/08/2019, as embarcações não apresentavam
as mínimas condições de segurança e navegabilidade, colocando vidas em
risco, então foram retiradas de tráfego por meio da Portaria nº 3/AgSFAra1º Ofício: Comunidades tradicionais, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Saúde com atuação exclusiva nas ações criminas, coletivas e de improbidades
administrativas correlatadas/conexas, além da matéria criminal e controle externo da atividade policial federal em concorrência com o 2º ofício.
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barcações pela Marinha do Brasil (Portaria nº 03/AgSFAraguaia e Autos de Apreensão 5 e
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guaia e no dia 07/08/2019 as embarcações foram apreendidas e lacradas pelo
Agente de Autoridade Marítima responsável, conforme os Autos de Apreensão 5 e 6/2019, tendo o Fiel Depositário o Sr. Bekamro Metuktire.
6. Segundo relato do Agente Fluvial do Araguaia, as embarcações ficaram
lacradas por cerca de 3 dias até serem colocadas em operação novamente pe prolongou até o início da pandemia do novo Coronavírus em março, quando
as lideranças indígenas determinaram o fechamento da reserva, para evitarem o contato.
7. Contudo, no final do mês de setembro de 2020, voltaram a operar a balsa,
mesmo com o risco iminente de acidente com mortes, pois o tráfego na região é intenso.
8. No dia 30 de outubro houve uma reunião na Secretaria de Agricultura de
Sã José do Xingu entre TI Capoto Jarina, DSEI KAYAPO, FUNAI CRNMT
e SEDE, SINFRA-MT. A reunião contou com a participação de representantes de todas as comunidades. Os servidores da FUNAI Coordenador Regional GUSTAVO FREIRE BORGES e o Coordenador Geral de Promoção da
Cidadania, JOANY SOARES estiveram presentes a fim de manter a ordem e
cortesia durante a reunião, pois a Comunidade do Parque do Xingu estava inquieta.
9. Na ocasião a Superintendente MAKSAÍLA MOURA CAMPOS representante da SINFRA, apresentou a proposta de passar a um operador certificado
para realizar a operação e manutenção da balsa a ser destinado uma cota de
30% aos indígenas, proposta que a princípio não foi aceita.
10. Atualmente cabe a SINFRA em última instância o ônus de realizar a
manutenção da balsa e depois ser solidária na operação deficitária,
quando ocorre a omissão da Comunidade Indígena, que não zelam pelo
bem público e não seguem as determinações da legislação e da Autoridade Marítima. Aquela travessia é de intenso fluxo e canal de escoamento
da produção agrícola do Mato Grosso. Sendo este também um fato a ser
estudado, pois com a gestão operacional de uma empresa especializada,
a travessia será totalmente modernizada e otimizada.

7. Em ato contínuo, determinou oficiar Marinha do Brasil, Agência Fluvial do
Araguaia, com cópia do Ofício nº 063/SUDEM/SALOC/SINFRA, para que informe da regularidade da operação e se persistem as medidas e apreensões indicadas na Portaria nº 03/AgS1º Ofício: Comunidades tradicionais, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Saúde com atuação exclusiva nas ações criminas, coletivas e de improbidades
administrativas correlatadas/conexas, além da matéria criminal e controle externo da atividade policial federal em concorrência com o 2º ofício.
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los indígenas, desobedecendo as determinações da Marinha. Situação que se
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FAraguaia e nos Autos de Apreensão nº 5 e 6/2019, em relação a balsa “Estradeiro I” e rebocador “Estradeiro II” (documentos PRM-BDG-MT-00013490/2020 e PRM-BDG-MT00014108/2020).
8. Em resposta a Agência Fluvial de São Félix do Araguaia AgSFAraguaia, por
nº 41/AgSFAraguaia-MB de 16 de agosto de 2019, confirmou que a retirada de tráfego e
apreensão da Balsa “Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” continuam em vigor (documento PRM-BDG-MT-00000018/2021), com as seguintes atualizações:
- Tendo em vista que as referidas embarcações não apresentam as mínimas
condições de segurança para continuar operando, colocando em risco as vidas
tanto de quem trabalha, quanto de quem utiliza aquele serviço de transporte de
veículos e passageiros, as citadas embarcações foram retiradas de tráfego por
meio da Portaria nº 3/AgSFAraguaia de 1º de agosto de 2019. Em 7 agosto de
2019 foram apreendidas e lacradas por este Agente da Autoridade Marítima,
conforme Autos de Apreensões nº 5 e 6/2019, tendo como Fiel depositário o
Sr. BEKAMRO METUKTIRE;
- No item 4 do mesmo Ofício nº 41/AgSFAraguaia-MB foi solicitado intervenção dessa Procuradoria para o cumprimento de tais medidas, tendo em vista o
receio de que tais medidas fossem descumpridas por parte dos indígenas da etnia Kaiapó da Terra Capoto Jarinã, operadores de tais embarcações;
- A Superintendência de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
(SINFRA-MT), proprietária de tais embarcações, foi informada sobre as medidas adotadas e suas responsabilidades por meios dos Ofício nº 42/AgSFAraguaia-MB de 16 de agosto de 2019 e Ofício nº 7/AgSFAraguaia-MB de 09 de
março de 2020 (Anexos B e C);
- Por solicitação do Capitão dos Portos de Mato Grosso, em 11 de novembro
de 2020 foi realizada uma reunião na sede da SINFRA-MT com a participação
do próprio Capitão dos Portes, do Agente Fluvial de São Félix do Araguaia e
representantes daquela Superintendência de Estado, a fim de reforçar as responsabilidades da mesma Superintendência referente a operação irregular das
citadas embarcações com risco iminente de acidente, atentando contra a salvaguarda de vidas de tripulantes e passageiros, e necessidade de apoio do Minis tério Público Federal para cumprimento das medidas de paralisação das ativi-
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meio do Ofício nº 56/AgSFAraguaia-MT esclareceu que conforme exposto através do Ofício
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dades das embarcações, em função da condição dos operadores das embarcações.

9. Em 17/03/2021 foi determinada a conversão do Procedimento Preparatório
do para que a assessoria entrasse em contato com Agência Fluvial de São Félix do Araguaia
afim obter cópia legível do Ofício n° 41/AgSFAraguaia-MB de 16 de Agosto de 2019, com
todos os anexos que menciona (documento PRM-BDG-MT-00003004/2021).
10. Ofício n° 41/AgSFAraguaia-MB de 16 de Agosto de 2019 foi um expediente encaminhado no interesse dos autos do Inquérito Civil nº 1.20.004.000207/2016-71 (encontra-se arquivado após homologação de arquivamento pela 6ª CCR em 10 de setembro de
2019), com informações a notícias relacionadas a balsa “Estradeiro I” e rebocador “Estradeiro
II”.
11. O Inquérito Civil nº 1.20.004.000207/2016-71 foi arquivado, porque havia
notícia de que o Governo do Estado de Mato Grosso estaria interessado em resolver extrajudicialmente a questão com os indígenas que operavam as embarcações, conforme ofício abaixo:

1º Ofício: Comunidades tradicionais, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Saúde com atuação exclusiva nas ações criminas, coletivas e de improbidades
administrativas correlatadas/conexas, além da matéria criminal e controle externo da atividade policial federal em concorrência com o 2º ofício.

Página 6 de 27

Assinado eletronicamente por: EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO - 18/03/2021 21:42:35
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031821423575100000475998639
Número do documento: 21031821423575100000475998639

Documento assinado via Token digitalmente por EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO, em 18/03/2021 17:59. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 4a675f8c.209cbd04.3908258a.2eeb2945

em Inquérito Civil (documento PRM-BDG-MT-00003003/2021), ocasião que foi determina-
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12. Nos termos da NORMAM-07/DPC a embarcação será impedida de dar
continuidade ou iniciar uma singradura, quando a infração praticada efetivamente caracterizar
perigo ou risco potencial à navegação, à salvaguarda da vida humana nas águas e/ou de
13. As embarcações serão apreendidas mediante lavratura do Auto de
Apreensão, sempre que: a) conduzidas por pessoas não habilitadas; b) não forem registradas
e/ou inscritas; c) estiver a embarcação estrangeira operando em águas sob jurisdição nacional,
sem estar devidamente regularizada de acordo com o previsto na NORMAM-04/DPC; d)
trafegando sem o cumprimento de exigências de vistorias que comprometam a segurança,
após o prazo estabelecido; e) qualquer fato que represente perigo à salvaguarda da vida
humana no mar e nas águas interiores, segurança da navegação e à poluição ambiental; e f)
conduzida por pessoa em estado de embriaguez. As embarcações serão retidas pelo tempo que
for necessário para atendimento das exigências requeridas.
14. Dessa arte, verificou-se que o cerne da questão, era a mera operação irregular da embarcação o que não configuraria ilícito civil ou penal, mas sim infração administrativa, inclusive com previsão normativa, conforme retromencionado. No ponto, não se estava
tratando de eventos futuros, tais como danos ao meio ambiente ou a pessoas, mas sim do mero
ato de operar de forma irregular embarcação retirada de tráfego.
15. Assim, registre-se que toda questão deveria ser resolvida na esfera Administrativa pela Marinha do Brasil, FUNAI e o Estado do Mato Grosso sem a intervenção
do MPF, isto porque, guardadas as devidas proporções e complexidades de cada sistema de
locomoção, bem como sem olvidar da legítima preocupação da autoridade oficiante, pode-se
comparar a situação em comento com a direção veicular por indígenas não habilitados em veículos impróprios para trafegar em vias públicas. Imagine se a PRF ou a Polícia Militar acionasse o MPF para intervir em toda e qualquer ocorrência de trânsito envolvendo indígenas.
Verifica-se que o procedimento até então adotado pelos requeridos não faz sentido.
16. Ocorre que por meio do Ofício n° 56/AgSFAraguaia-MB de 30 de Dezembro de 2020 a Marinha do Brasil informou que não restou alterado o quadro delineado no Ofício n° 41/AgSFAraguaia-MB de 16 de Agosto de 20191.
2.2. Histórica das embarcações: balsa “Estradeiro I” e rebocador “Estradeiro II”
1

A histórica do Ofício nº 41/AgSFAraguaia-MB datado de 16 de agosto de 2019 é apresentado no item 2.3

1º Ofício: Comunidades tradicionais, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Saúde com atuação exclusiva nas ações criminas, coletivas e de improbidades
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poluição ambiental.
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17. A balsa “Estradeiro I” e rebocador “Estradeiro II” são de propriedade do
ESTADO DE MATO GROSSO, foram adquiridas nos anos de 2003 e 2005, respectivamente,
e estão em posse da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
Parque Indígena do Xingu.
18. A balsa “Estradeiro I” e o rebocador “Estradeiro II” são administradas pelos
indígenas da etnia Kaiapó da Terra Capoto Jarinã para travessia do rio Xingu, e está
localizada a 42 quilômetros de São José do Xingu, dentro do Parque Nacional do Xingu, no
prolongamento da MT-322, sob responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO.
19. A MT-322, antiga BR-080, é uma rodovia que se estende desde a divisa
entre Mato Grosso e Goiás até o município de Novo Mundo/MT, pouco depois de
Matupá/MT, no entroncamento com a BR-163, é uma rodovia que causa impactos diretos
sobre as populações indígenas do Território Indígena do Xingu (TIX) e da Terra Indígena
Capoto Jarina, por conta do intenso fluxo de caminhões na rodovia.
20. Como é de conhecimento geral, a MT-322 onde está localizada a balsa é
rota de escoamento de grãos e transporte de gado, a travessia do rio Xingu, em São José do
Xingu-MT, é um trecho que trafega caminhões que transportam alimentos e produtos da
agropecuária e do agronegócio, como a carne bovina, a soja e o milho, os produtores
dependem do transporte de balsa para diminuírem a quilometragem.
21. A Agência Fluvial de São Félix do Araguaia (AgSFAraguaia) após
vistorias, verificou que as referidas embarcações não apresentam as mínimas condições de
segurança para continuar operando, colocando em risco as vidas tanto de quem trabalha,
quanto de quem utiliza aquele serviço de transporte de veículos e passageiros, as citadas
embarcações foram retiradas de tráfego por meio da Portaria nº 3/AgSFAraguaia de 1º de
agosto de 2019. Em 7 agosto de 2019 foram apreendidas e lacradas pelo Agente da
Autoridade Marítima, conforme Autos de Apreensões nº 5 e 6/2019, tendo como Fiel
depositário o Sr. BEKAMRO METUKTIRE.
22. A Superintendência de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
(SINFRA-MT), proprietária de tais embarcações, foi informada sobre as medidas adotadas e
suas responsabilidades por meios dos Ofício nº 42/AgSFAraguaia-MB de 16 de agosto de
2019 e Ofício nº 7/AgSFAraguaia-MB de 09 de março de 2020.
23. Por solicitação do Capitão dos Portos de Mato Grosso, em 11 de novembro
1º Ofício: Comunidades tradicionais, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Saúde com atuação exclusiva nas ações criminas, coletivas e de improbidades
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de 2020 foi realizada uma reunião na sede da SINFRA-MT com a participação do próprio
Capitão dos Portes, do Agente Fluvial de São Félix do Araguaia e representantes da
Superintendência de Estado, a fim de reforçar as responsabilidades da Superintendência
referente a operação irregular das citadas embarcações com risco iminente de acidente,
do Ministério Público Federal para cumprimento das medidas de paralisação das atividades
das embarcações, em função da condição dos operadores das embarcações.
2.3. Da realidade da operação da balsa
24. As embarcações identificadas como balsa “Estradeiro I” e rebocador
“Estradeiro II”, operadas por membros indígenas da etnia Kaiapó da Terra Capoto Jarinã, na
MT-322, para travessia do rio Xingu, entre os municípios de São José do Xingu-MT e Peixoto
de Azevedo-MT, possuem documentação de inscrição, na Delegacia Fluvial de Cuiabá
(DelCuiaba) em nome da Secretaria de Estado de Transporte do Estado de Mato Grosso2.
25. Ademais, a Marinha do Brasil mantém um calendário de vistorias nas
embarcações no Estado de Mato Grosso, em razão disso, no ano de 2018, a Agência Fluvial
de São Félix do Araguaia (AgSFAraguaia) realizou vistoria na balsa “Estradeiro I” e no
rebocador “Estradeiro II”, o que gerou o Ofício nº 59/AgSFAraguaia-MB na data de 23 de
novembro de 2018, ao Secretário de Estado (SINFRA-MT), Sr. Marcelo Duarte Monteiro,
solicitando providências na regularização das documentações das embarcações, de acordo
com a NORMAM-023. Entretanto, o prazo estabelecido pelo Agente da Autoridade Marítima
à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (SINFRA-MT) para
regularização da documentação das referidas embarcações, por meio do Ofício 592019/AgSFAraguaia quedou sem resposta pela Secretaria de Estado.
26. A Agência Fluvial de São Félix do Araguaia (AgSFAraguaia) atualizou as
informações da balsa “Estradeiro I” e o rebocador “Estradeiro II” por meio do Ofício nº 41/
AgSFAraguaia-MB datado de 16 de agosto de 2019. O referido ofício é instruído com dois
vídeos (bomba esgotando alagamento dos porões e furo no casco alagando o porão), três imagens/fotos (extintor vazio, falta de trava de segurança para fechamento e inspeção em porões),
além de cópias dos Autos de Apreensões nº 5 e 6/2019, Auto de Infração 525P2019000356,

2
3

Ofício nº 67/AgSFAraguaia-MB, de 13 de dezembro de 2018
Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na navegação interior
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Notificações 00451 e 00461/2019, Portaria nº 3/AgSFAraguaia de 1º de agosto de 2019, e termos de Fiel Depositário assinado por BEKAMRO METUKTIRE.
27.

Pelas

informações

encaminhadas

através

do

Ofício

nº

41/AgSFAraguaia-MB revelam um cronograma de ações realizadas por parte da
Estado (SINFRA-MT)4.
28. Para uma melhor compreensão das ações realizadas pela Agência Fluvial
de São Félix do Araguaia (AgSFAraguaia) para que a SINFRA-MT, proprietária das embarcações, segue histórica cronológica das referidas ações5:
- 23FEV2019 – Prazo estabelecido por este Agente da Autoridade Marítima
a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (SINFRA-MT) para regularização da documentação das referidas embarcações,
por meio do Ofício 59-2019/AgSFAraguaia de 23 de novembro de 2018
(anexo B). Não houve resposta daquela Secretaria de Estado;
- 22 a 27ABR2019 – Foi ministrado por esta Organização militar na aldeia
indígena Piaraçu, no município de São José do Xingu-MT, o curso profissionalizante CFAQ-II C/M N1, que formou 30 Marinheiros Fluviais Auxiliares
de Convés e Máquinas, dentre eles 19 indígenas de aldeias do Parque Xingu,
a fim de atender a demanda de profissionais para operarem as citadas embarcações;
- 27ABR2019 – Foi realizada uma inspeção nas referidas embarcações, que
constatou além da falta de documentação, tripulantes não habilitados e
dotação de material de salvatagem incompleta. Foi emitida a notificação
nº 331/2019, que gerou o Auto de Infração nº 525P2019000356 para SINFRA-MT (anexo C);
- 25JUL2019 – Foi realizada uma reunião com líderes indígenas de aldeias
do Parque Xingu, responsáveis pela operação das referidas embarcações, a
fim de orientá-los sobre como proceder para regularizar e operar com segurança tais embarcações. Nesta mesma ocasião foi realizada outra inspeção
nas embarcações e novamente constatado falta de documentação, tripulantes não habilitados, dotação de material de salvatagem incompleta.
Além disso, foi observado que não haviam coletes salva-vidas disponíveis
para os passageiros e tripulantes, os extintores de incêndio estavam vazi4
5

Ofício nº 59/AgSFAraguaia-MB na data de 23 de novembro de 2018
Ofício nº 41/AgSFAraguaia-MB datado de 16 de agosto de 2019
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os e porões alagando, provenientes de um furo no casco da embarcação,
conforme fotos e vídeos no anexo D. Diante destas condições estruturais
degradadas, o risco de um acidente com estas embarcações é iminente,
atentado contra a integridade das vidas dos passageiros e tripulantes daquele serviço de transporte fluvial. Foram emitidas as notificações 451 e
-01AGO2019 – Tendo em vista que as referidas embarcações não apresentam as mínimas condições de segurança para continuar operando,
colocando em risco as vidas tanto de quem trabalha, quanto de quem
utiliza aquele serviço de transporte de veículos e passageiros, foram retiradas de tráfego por meio da Portaria nº 3/AgSFAraguaia (anexo F);
- 07AGO2019 – As embarcações foram apreendidas e lacradas por este
Agente da Autoridade Marítima, conforme Autos de Apreensões nº 5 e
6/2019, tendo como Fiel depositário o Sr. BEKAMRO METUKTIRE (anexo
G);
- Conforme previsto na NORMAM-02 (Normas da Autoridade Marítima
para Embarcações empregadas na navegação interior), para regularizar a
situação, a proprietária das embarcações, SINFRA-MT, deverá contratar uma Sociedade Certificadora ou Entidade Certificadora, credenciada pela Diretoria de Portos e Costas, para realização de vistorias e reformas, e obtenção de Certificados de Arqueação, de Borda Livre e de
Segurança da Navegação. Após a emissão de tais certificados, a Marinha
do Brasil atualizará o Título de Inscrição da Embarcação e o Cartão de
Tripulação de Segurança.
- As embarcações citadas fazem parte da rodovia MT-332 ao realizarem, em
conjunto, a travessia de veículos terrestres de diversos portes através do rio
Xingu. A cobrança destas travessias, com tarifas altas e não regulamentadas,
geram consideradas arrecadações financeiras, por parte dos indígenas das etnias Kaiapó da Terra Capoto Jarinã. Tais recursos são divididos entre as aldeias do Parque do Xingu, sendo considerado como uma das principais fontes de renda daqueles povos. Em que pese a considerável obtenção de recursos financeiros obtidos pelas aldeias que operam aquele meio de transporte
fluvial, aliado ao fato de muitas destas aldeias serem lideradas por indígenas
de idade avançada que vão contestar a decisão do Agente da Autoridade Marítima e podem ignorar o ato administrativo da apreensão, adotando postura
temerária à salvaguarda das vidas dos usuário e tripulações daquelas embar-
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cações e à navegação, voltando a navegar com as embarcações apreendidas.
Pelo exposto, há o receio deste Agente da Autoridade Marítima do descumprimento da interdição das embarcações “Estradeiro I” e “Estradeiro II” pelos seus operadores, no intuito de não deixarem de auferir os
recursos financeiros advindos das tarifas das passagens, colocando em risco
ração das citadas embarcações. Ressalto que em caso de descumprimento, o
proprietário, prepostos e seus autores materiais responderão solidariamente e
isoladamente, conforme art. 34 da Lei nº 9.537 de 11 de dezembro de 1997
(Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário).

29. Em seguida, é possível observar que as ações realizadas de forma
cronológica pela Agência Fluvial de São Félix do Araguaia (AgSFAraguaia), foram
instruídas6 com vídeos, fotos, além de Autos de Apreensões nº 5 e 6/2019, Auto de Infração
525P2019000356, Notificações 00451 e 00461/2019, Portaria nº 3/AgSFAraguaia de 1º de
agosto de 2019, e termos de Fiel Depositário, senão vejamos:
24/07/2019: Notificação nº 331/2019 que gerou o Auto de Infração nº
525P2019000356 emitido à SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE (SINFRA), em que foi realizada inspeção nas embarcações que constatou
falta de documentação atualizada, tripulantes não habilitados e material de
salvatagem incompleto.
25/07/2019: Notificação nº 00451/2019 (Estradeiro I - balsa) emitido à SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA/MT (Art. 11 – Conduzir embarcação ou contratar tripulante, sem habilitação para operá-la; Art. 15, I – Apresentar-se sem a dotação regulamentar
(coletes salva-vidas e extintores); Art. 16, I – Deixar de inscrever ou de registrar a embarcação).
25/07/2019: Notificação nº 00461/2019 (Estradeiro II - rebocador) emitido à
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SINFRA/MT (Art. 11 – Conduzir embarcação ou contratar tripulante, sem
habilitação para operá-la; Art. 15, I – Apresentar-se sem a dotação regulamentar (coletes salva-vidas e extintores); Art. 16, I – Deixar de inscrever ou
de registrar a embarcação).

6

Certidão nº 198/2021/GABPRM1-EPAA (PRM-BDG-MT-00003021/2021) – íntegra complementar
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1º/08/2019: Portaria nº 3/AgSFAraguaia, de 1º de agosto de 2019 – Retirada
de tráfego das embarcações “Estradeiro I” e “Estradeiro II”. As embarcações
foram apreendidas e lacradas pelo Agente de Autoridade Marítima responsável.
07/08/2019: Auto de Apreensão nº 5/2019 (Estradeiro I – balsa) – Inscrição
BEKAMRO METUKTIRE
07/08/2019: Auto de Apreensão nº 6/2019 (Estradeiro II – rebocador) – Inscrição nº 4830315903 e respectivo Termo de Fiel Depositário assinado por
BEKAMRO METUKTIRE.

Imagem.1: Mostra Extintor vazio
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Imagem.3: Mostra a inspeção em porões

Vídeo.1: Mostra bomba esgotando alagamento dos porões
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Imagem.2: Mostra a falta de trava de segurança para fechamento
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Vídeo.2: Mostra furo no casco alagando o porão

30. A Portaria nº 3/AgSFAraguaia7 retirou de tráfego as embarcações balsa
“Estradeiro I” e o rebocador “Estradeiro II”, por tempo indeterminado:
(i) balsa “Estradeiro I” nº de inscrição 4830315890, de propriedade da
SINFRA-MT, em virtude de a referida embarcação encontrar-se em operação
sem o Título de Inscrição de Embarcação (TIE); o Certificado de Arqueação,
o Certificado de Borda-livre; o Certificado de Segurança da Navegação
(CSN); o Cartão de Tripulação de Segurança (CTS); as Cadernetas de
Inscrição e Registro de cada Tripulante; e não apresentar condições
seguras para a navegação e a salvaguarda da vida humana;
(ii) rebocador “Estradeiro II”, nº de inscrição 4830315903, de propriedade da
SINFRA-MT, em virtude de a referida embarcação encontrar-se em operação
sem o Título de Inscrição de Embarcação (TIE); o Cartão de Tripulação de
Segurança (CTS); e as Cadernetas de Inscrição e Registro de cada
Tripulante.
7

Portaria nº 3/AgSFAraguaia, de 1º de agosto de 2019: Retirada de tráfego das embarcações “Estradeiro I” e
“Estradeiro II”
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31. Por fim, em 07 de agosto de 2019 as embarcações foram apreendidas e
lacradas8 pelo Agente da Autoridade Marítima, conforme Autos de Apreensões nº 5 e 6/2019,
tendo como Fiel depositário9 o Sr. BEKAMRO METUKTIRE.
termos da Portaria nº 3/AgSFAraguaia, de 1º de agosto de 2019 e dos Autos de
Apreensões nº 5 e 6/2019 que retirou de tráfego das embarcações “Estradeiro I” e
“Estradeiro II”, a operação irregular das embarcações voltaram a funcionar, foram
descumpridas por parte dos indígenas da etnia Kaiapó da Terra Capoto Jarinã,
operadores de tais embarcações.
33. A operação das embarcações é noticiada no próprio site da SINFRA-MT 10
que informou, no mês de março de 2020, que os indígenas da etnia Kaiapó da Terra Capoto
Jarinã decidiram suspender as atividades por tempo a fim de preservar a segurança e saúde 11
dos indígenas da região.

34. Entretanto, após quase cinco meses, as lideranças Kaiapó da Terra Capoto
8

Autos de Apreensões nº 5/2019 e nº 6/2019, emitidas na data de 07 de agosto de 2019, pelo Capitão-Tenente
(AA) JAECY FONSECA DE MEDEIROS, com base no Inciso II do Artigo 16 da Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário
9
Lavrados TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO e assinado pelo Sr. BEKAMRO METUKTIRE, em que lhe foi
entregue a balsa ESTRADEIRO I e o rebocador ESTRADEIRO II, para guarda e conserva-los até decisão final e
legal do processo em andamento
10
http://www.sinfra.mt.gov.br/-/14011639-balsa-do-rio-xingu-suspende-operacao-por-tempo-indeterminado,
notícia acessada no dia 18/03/2021 às 07:41 (hora de Brasília/DF)
11
A medida foi adotada como prevenção e combate ao avanço do coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso
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32. Contudo, observou-se que, lamentavelmente, contrariamente aos
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Jarinã disponibilizaram o informativo trazendo informações quanto ao retorno das atividades
sobre a balsa para o final do mês de setembro de 2020, informação noticiada12 no site

35. As notícias acima confirmam que a balsa “Estradeiro I” e o rebocador
“Estradeiro II” estão sendo utilizados pela comunidade indígena no tráfego do rio Xingu,
contrariando assim, determinação da Marinha do Brasil13, que confirmam que continua em
vigor a retirada de tráfego e apreensão da Balsa “Estradeiro I” e o Rebocador “Estradeiro II”,
tendo em vista que as embarcações não apresentam as mínimas condições de segurança
para continuar operando, colocando em riscos as vidas tanto de quem trabalha, quanto
de quem utiliza o serviço de transporte de veículos e passageiros.
3. DO DIREITO
36. Conforme previsão constitucional, é competência privativa da UNIÃO exploras oos serviços de transporte aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou
ou que transponham os limites de Estado ou Território:
Art. 21. Compete à União:
12

http://www.reporteragro.com.br/noticia/3242/balsa-sobre-o-rio-xingu-retomara-atividades-na-proximasemana, noticia acessada no dia 18/03/2021 às 07:55 (hora de Brasília/DF)
13
Ofício nº 56/AgSFAraguaia-MB datado de 30 de dezembro de 2020, que confirma que continua em vigor a
retirada de Tráfego da Balsa “Estradeiro I” e “Rebocador “Estradeiro II”
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[...]
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
[...]
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros
rio;

37. Além disso, também cabe à UNIÃO estabelecer os princípios e diretrizes
para o sistema nacional de viação (art. 21, XXI, da Constituição Federal), sendo que este tem
por um de seus objetivos a segurança do transporte de bens e pessoas, conforme o seguinte
dispositivo da Lei nº 10.233/2001:
Art. 4º. São objetivos essenciais do Sistema Nacional de Viação:
[...]
II – garantir a operação racional e segura dos transportes de pessoas e bens;

38. Tratando-se do transporte fluvial, aplica-se a Lei nº 9.537/1997, que determina que cabe à autoridade marítima implementá-la e executá-la para a segurança da navegação, sendo que, para isso, deverá elaborar normas necessárias para esse fim e executar inspeções e vistorias, conforme os seguintes dispositivos:
Art. 2°. Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
[...]
VII – Inspeção Naval – atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento desta Lei, das normas e regulamentos dela decorrentes, e dos
atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas instalações de apoio;
[...]
XXI – Vistoria – ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela qual é verificado o cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à prevenção da poluição ambiental e às condições de segurança e
habitabilidade de embarcações e plataformas.
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Art. 3º. Cabe à autoridade marítima promover a implementação e a execução desta
Lei, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança
da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.
Parágrafo único. (omissis)
I – elaborar normas para:
[...]
b) tráfego e permanência das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, bem
como sua entrada e saída de portos, atracadouros, fundeadouros e marinas;
c) realização de inspeções navais e vistorias;
d) arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação e classificação das
embarcações;
[...]
V – estabelecer a dotação mínima de equipamentos e acessórios de segurança para
embarcações e plataformas;
[...]
IX – executar a inspeção naval;
X – executar vistorias, diretamente ou por intermédio de delegação a entidades especializadas.
Art. 16. A autoridade marítima pode adotar as seguintes medidas administrativas:
I - apreensão do certificado de habilitação;
II - apreensão, retirada do tráfego ou impedimento da saída de embarcação;
III - embargo de construção, reparo ou alteração das características de embarcação;
IV - embargo da obra;
V - embargo de atividade de mineração e de benfeitorias realizadas.

39. No caso em tela, verifica-se que o cumprimento das normas de segurança
da navegação14, cuja competência para fiscalização é da Marinha do Brasil, por meio da
Agência Fluvial de São Félix do Araguaia 15 (AgSFAraguaia), a Balsa ESTRADEIRO I e do
Rebocador ESTRADEIRO II foram retirados de Tráfego e lacradas Agente da Autoridade Marítima, e em ato contínuo comunicou16 o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de

14

Retirada de Tráfego da Balsa ESTRADEIRO I e do Rebocador ESTRADEIRO II, por meio da Portaria
3/AgSFAraguaia de 1º de agosto de 2019; e em 07 de agosto de 2019 foram apreendidas e lacradas pelo Agente
da Autoridade Marítima conforme Autos de Apreensões nº 5 e 6/2019
15
https://www.marinha.mil.br/om/agencia-fluvial-de-sao-felix-do-araguaia
16
Portaria 3/AgSFAraguaia de 1º de agosto de 2019; Autos de Apreensões nº 5 e 6/2019
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Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA-MT), que foi informada sobre as medidas adotadas e suas responsabilidades17.
40. Entretanto, operação das embarcações é noticiada no próprio site da
SINFRA-MT18 que informou, no mês de março de 2020, que os indígenas da etnia Kaiapó da
segurança e saúde19 dos indígenas da região. E, após quase cinco meses, as lideranças Kaiapó
da Terra Capoto Jarinã disponibilizaram o informativo trazendo informações quanto ao
retorno das atividades sobre a balsa para o final do mês de setembro de 2020, informação
noticiada20 no site Repórter Agro.
41. Ao lado da União e demais entes federativos, a FUNAI é titular precípuo
desse dever de proteção. Nos termos do artigo 1º, inciso I e VII, da Lei nº 5.371/67, foram
estabelecidas, como finalidades da FUNAI:
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;
[…]
VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias
atinentes à proteção do índio.

42. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos
indígenas no Brasil, sendo-lhe atribuído a possibilidade do “exercício do poder de polícia nas
áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio” (art. 1º, VII, da Lei nº 5.
371/67). Importante registrar que, posteriormente, o Decreto nº 9.010, de 23 de março de
2017, reestruturou a entidade, contudo, trouxe em seu texto a confirmação do exercício do
poder de polícia como uma das finalidades da FUNAI.
17

Ofício 42/AgSFAraguaia-MB de 16 de agosto de 2019 e Ofício nº 7/AgSFAraguaia-MB de 09 de março de
2020
18
http://www.sinfra.mt.gov.br/-/14011639-balsa-do-rio-xingu-suspende-operacao-por-tempo-indeterminado,
notícia acessada no dia 18/03/2021 às 07:41 (hora de Brasília/DF)
19
A medida foi adotada como prevenção e combate ao avanço do coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso
20
http://www.reporteragro.com.br/noticia/3242/balsa-sobre-o-rio-xingu-retomara-atividades-na-proximasemana, noticia acessada no dia 18/03/2021 às 07:55 (hora de Brasília/DF)
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Terra Capoto Jarinã decidiram suspender as atividades por tempo a fim de preservar a
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43. Os dispositivos acima descritos, foram regulamentados pelo art. 1º, incisos
I a V, da Instrução Normativa nº 005/PRES, de 27 de outubro de 2006, que estabelece as
medidas de polícia passíveis de serem tomadas por esta Fundação, veja:

dos índios e suas comunidades, bem como de sua cultura, organização
social, costumes, línguas, crenças, tradições, terras e patrimônio, material
e imaterial, podendo:
[...]
V – interditar obras e suspender atividades que coloquem em risco a vida,
saúde, cultura e crenças dos povos indígenas e aquelas que afetem direta ou
indiretamente seu habitat, meio ambiente e terras.

44. Como meio de executar e exercer esse Poder de Polícia, o art. 5º da

Instrução Normativa supramencionada dispõe que a FUNAI poderá solicitar aos órgãos de
segurança pública a cooperação necessária, quando as atividades necessárias à proteção
das comunidades indígenas forem próprias da competência dos órgãos de segurança, in
verbis:
Art. 5º A FUNAI poderá solicitar aos órgãos de segurança pública,
especialmente à Polícia Federal, Forças Armadas e auxiliares, a cooperação
necessária à proteção das comunidades indígenas, sua integridade física e
moral e seu patrimônio, quando as atividades necessárias a essa proteção
forem próprias da competência dos órgãos de segurança pública.

45. Em um mesmo sentido, consta do art. 34, do Estatuto do índio, que a
FUNAI “(…) poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia
Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades
indígenas.
46. O ordenamento jurídico, portanto, faculta à autarquia que, quando
necessário, se valha das forças de segurança pública para executar o seu dever de assegurar a
proteção das terras ocupadas pelos índios, assim como dos próprios indígenas, tanto na
forma de contenção de momentos de crise e emergências, como para a promoção da
segurança regular do local, e acompanhamento das ações de fiscalização.
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I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
[...]
XI - coordenação e promoção da integração da segurança pública no território
[...]
XV - defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da
administração pública federal indireta;

47. Assim, verifica-se que ao lado da FUNAI a União tem o dever de executar
e promover a segurança pública, de modo que as forças de segurança atreladas à União
(Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal), deverão executar as
medidas cabíveis a título de colaboração com a autarquia indigenista.
48. Outro meio acessível de que dispõe a FUNAI e a União para a realização
da segurança da área é a utilização de efetivo da Força Nacional. O Decreto nº 5.289/2004,
em seu art. 2º que:
Art. 2º A Força Nacional de Segurança Pública atuará em atividades destinadas à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
nas hipóteses previstas neste Decreto e no ato formal de adesão dos Estados e do
Distrito Federal.
Art. 2º-A. A atuação dos servidores civis nas atividades desenvolvidas no âmbito da
Força Nacional de Segurança Pública, conforme previsto nos arts. 3ºe 5º da Lei nº
11.473, de 10 de maio de 2007, compreende:
I - auxílio às ações de polícia judiciária estadual na função de investigação de infração
penal, para a elucidação das causas, circunstâncias, motivos, autoria e materialidade;
II - auxílio às ações de inteligência relacionadas às atividades destinadas à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio;
III - realização de atividades periciais e de identificação civil e criminal destinadas a
colher e resguardar indícios ou provas da ocorrência de fatos ou de infração penal;
IV - auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para
reconhecimento de vitimados;
V - apoio a ações que visem à proteção de indivíduos, grupos e órgãos da sociedade
que promovam e protejam os direitos humanos e as liberdades fundamentais;

49. Deste modo, UNIÃO (Marinha do Brasil) e à FUNAI possuem o dever de
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proceder a entrega/devolução do “Estradeiro I” e do Rebocador “Estradeiro II” que estão
localizadas na travessia do Rio Xingu na MT-322, no município de São José do Xingu-MT ao
ESTADO DE MATO GROSSO, que como proprietário das embarcações Balsa
ESTRADEIRO I e do Rebocador ESTRADEIRO, tem o dever a responsabilidade de proceder
segurança para continuarem operando, colocando em risco as vidas tanto de quem
trabalha, quanto de quem utiliza o serviço de transporte de veículos e passageiros.
50. Devendo assim, mobilizar para retirada das embarcações, a fim de que
possa ser providenciada a reforma estrutural adequada bem como a regularização das
documentações junto à Marinha do Brasil.
4. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DO RISCO IMINENTE DE
ACIDENTE COM AS EMBARCAÇÕES, ATENTADO CONTRA A INTEGRIDADE
DAS VIDAS DOS PASSAGEIROS E TRIPULANTES DAQUELE SERVIÇO DE
TRANSPORTE FLUVIAL
51. A concessão de medida liminar em ação civil pública encontra previsão
legal expressa 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 referentes à tutela provisória.
52. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, 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”.
53. A probabilidade do direito vem demonstrada pela exposição fática e
jurídica até o momento exposta.
54. No que concerne ao perigo ou inconveniente da demora, há que se lembrar
que a tutela antecipada é uma técnica de distribuição do ônus “tempo processual” entre as
partes. Se a tese levantada pelo autor, junto com os elementos de fato demonstrados, levam a
crer na maior probabilidade de êxito da demanda, injustificável negar a tutela antecipada e
fazer-lhe aguardar o tempo do processo. O tempo do processo há que ser suportado pela parte
que apresenta menos chances de vitória.
55. É acurada a percepção de LUIZ GUILHERME MARINONI, definindo a
tutela antecipada como “técnica de distribuição do tempo do processo”:
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Como se vê, diante da evidência de que o tempo do processo sempre
prejudica o autor que tem razão, não há outra alternativa, quando se deseja
iluminar o processo comum com a luz do princípio da isonomia, do que se
pensar em técnicas que permitam uma distribuição igualitária do tempo do
que uma técnica de distribuição do ônus do tempo do processo, já que não há
sentido em ver o autor que evidencia ao seu direito ser prejudicado pelo
tempo necessário à definição do litígio. (in Novas Linhas do Processo Civil.
3ªed. São Paulo: Malheiros, p. 158)

56. Nesta ordem de ideias, não é necessária a demonstração de uma situação
gravíssima a exigir o provimento antecipado. Basta demonstrar que há fundamento jurídico
idôneo e forte a justificar a antecipação.
57. Ainda que assim não fosse, no caso, a situação é mesmo gravíssima.
58. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” é revelado não
só pela Portaria nº 3/AgSFAraguaia21 como pelos Autos de Apreensões nº 5 e/2019, mas por
todos os elementos e fundamentos fáticos e jurídicos alhures lançados, que evidenciam que as
condições estruturais degradadas das embarcações “Estradeiro I” e “Estradeiro II” é um
atentado contra a integridade das vidas dos tripulantes e dos passageiros do serviço de
transporte fluvial, já que as embarcações “Estradeiro I” e “Estradeiro II” não
apresentam as mínimas condições de segurança para continuarem operando, colocando
em risco as vidas tanto de quem trabalha, quanto de quem utiliza o serviço de transporte
de veículos e passageiros.
59. A MT-322 onde está localizada a balsa é rota de escoamento de grãos e
transporte de gado. A travessia do rio Xingu pela balsa, em São José do Xingu-MT, é um
trecho que trafega caminhões que transportam alimentos e produtos da agropecuária e do
agronegócio, como a carne bovina, a soja e o milho, os produtores dependem do transporte de
balsa para diminuírem a quilometragem.
60. Como demonstrado, a situação atual é de risco, não se podendo, por
lógica, aplicar ao presente caso o disposto no art. art. 2º da Lei 8437/1992. No ponto, o
próprio STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da
21

Portaria nº 3/AgSFAraguaia, de 1ª de agosto de 2019, declarou as referidas embarcações não apresentam as
mínimas condições de segurança para continuar operando, colocando em risco as vidas tanto de quem trabalha,
quanto de quem utiliza o serviço de transporte fluvial
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Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público
quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública"
(STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 13/10/2010); (STJ - AgInt no AREsp: 1520963 SC 2019/0163944-8,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)
61. Assim, presentes os requisitos ensejadores da medida pretendida, e
demonstrado que a continuidade das operações das embarcações “Estradeiro I” e “Estradeiro
II” coloca a integridade física e a vida de pessoas que utilizam de seus serviços em risco, da
requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a concessão da tutela de urgência de forma
liminar, INALDITA ALTERA PARS, para:
1) DETERMINAR à UNIÃO e à FUNAI que no prazo de 96 (noventa e seis) horas (i) promovam a Retirada de Tráfego da Balsa “Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” que estão localizadas na travessia
do Rio Xingu na MT-322, no município de São José do Xingu-MT,
ambas de propriedade do Estado de Mato Grosso, e procedam sua efetiva entrega/devolução ao Estado de Mato Grosso (ii) promovam a fiscalização objetivando coibir atividades do Tráfego da Balsa “Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” até a sua efetiva entrega/devolução
definitiva ao Estado de Mato Grosso;
2) DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso que no prazo de 96
(noventa e seis) horas, promova a retirada das embarcações Balsa “Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” que estão localizadas na travessia do Rio Xingu na MT-322, no município de São José do XinguMT, a fim de que possa ser providenciada a reforma estrutural adequada bem como a regularização das documentações junto à Marinha do
Brasil;
3) Considerando o risco de um acidente com estas embarcações é iminente, um verdadeiro atentado contra a integridade das vidas dos passageiros e tripulantes que utilizam daquele serviço de transporte fluvial na travessia do rio Xingu, sejam fixadas multas, no caso de descumprimento qualquer das medidas acima discriminadas, no valor a ser es1º Ofício: Comunidades tradicionais, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e Saúde com atuação exclusiva nas ações criminas, coletivas e de improbidades
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tabelecido pelo juízo, além de outras medidas que entender necessárias.

62. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a
VOSSA EXCELÊNCIA:
a) o recebimento desta petição inicial e dos documentos referentes ao inquérito
civil;
b) o deferimento dos pedidos liminares delineados na forma do item 4;
c) sejam citados os Requeridos para, querendo, contestarem a presente ação,
sob pena de revelia;
d) a inversão do ônus probatório, em razão do incidente que se busca evitar e
pelo contido nos autos do IC que embasam essa ação e comprovam a verossimilhança das
alegações contidas nesta inicial.
e) ao final sejam confirmados os pedidos liminares deferidos e julgada
procedente para, no mérito determinar à UNIÃO e à FUNAI (i) promovam a Retirada de
Tráfego da Balsa “Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” que estão localizadas na travessia
do Rio Xingu na MT-322, no município de São José do Xingu-MT, ambas de propriedade do
Estado de Mato Grosso, e procedam sua efetiva entrega/devolução ao Estado de Mato Grosso
(ii) promovam a fiscalização objetivando coibir atividades do Tráfego da Balsa “Estradeiro I”
e Rebocador “Estradeiro II” até a sua efetiva entrega/devolução definitiva ao Estado de Mato
Grosso/; e determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO promova a retirada das
embarcações Balsa “Estradeiro I” e Rebocador “Estradeiro II” que estão localizadas na
travessia do Rio Xingu na MT-322, no município de São José do Xingu-MT, a fim de que
possa ser providenciada a reforma estrutural adequada bem como a regularização das
documentações junto à Marinha do Brasil.
Por fim, ainda que acolhido o pedido de inversão do ônus probatório, protesta
pela faculdade de produzir todas as provas em direito admitidas. Pugna, outrossim, pela
dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do disposto no
artigo 18 da Lei n° 7.347/85.
Dá-se à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).
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EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO
Procurador da República
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Barra do Garças (MT), na data da assinatura eletrônica.
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