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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 2/2021/GABPRM1-EPAA

Pelo presente instrumento, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo
Procurador da República signatário, adiante denominado MPF, a DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, presentada pelo Defensor Regional de Direitos Humanos signatário, e de outro
lado o ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno
complementar, e o POVO MEBÊNGÔKRE/KAYAPÓ da Terra Indígena Capoto JarinãMT,

representada

neste

ato

por

suas

lideranças,

doravante

denominados

COMPROMISSÁRIOS:
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 atribui ao Ministério
Público, nos termos do art. 127, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, missão igualmente conferida pelo artigo 1º da
Lei Complementar n. 75/93;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, além dos demais direitos
elencados pela Constituição Federal, nos termos do artigo 129, inciso III, da Carta Magna e
artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 75/93;
CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública da União
a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os níveis dos necessitados, nos termos
do art. 134 da Constituição Federal e art. 4º da Lei Complementar 80/94.
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Referência:

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante
cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”, consoante disposto no art. 5º,
§ 6º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, em seu art. 20, autoriza o órgão do
Ministério Público a tomar, em qualquer fase da investigação ou no curso da ação judicial,
compromisso do interessado quanto ao ajustamento de sua conduta às exigências legais,
impondo-lhe o cumprimento das obrigações necessárias à reparação do dano ou prevenção do
ilícito;
CONSIDERANDO que as balizas traçadas na Resolução nº 118, de 1º de
dezembro de 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público, instituiu a Política Nacional
de incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, estimulando a resolução
extrajudicial dos conflitos e as práticas restaurativas (arts. 13 e 14);
CONSIDERANDO que “o compromisso de ajustamento de conduta é
instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos
e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio
jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e
constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração”,
consoante disposto no art. 1º, da Resolução CNMP nº 179, de 26 de julho de 2017;
CONSIDERANDO que a mesma Resolução nº 179, de 2 de julho de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, estabelece que o compromisso de
ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o
caso de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos
excepcionais e devidamente fundamentados, a previsão de que esta cominação seja fixada
judicialmente, se necessária à execução do compromisso;
CONSIDERANDO o teor do Ofício 32/SUDEM/SALOG/SINFRA de 28 de
abril de 2021, por meio do qual a SINFRA concorda com os termos do Despacho n°

Assinado com login e senha por EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO, em 03/02/2022 22:13. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A1E9448E.356F3A49.2F61A7DB.B9A09B55

CONSIDERANDO que “os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos

regularização da Balsa "Estradeiro I" e do Rebocador "Estradeiro II" e os devolve-se a
comunidade indígena Kayapó, destacando-se que ocorrerá uma reforma estrutural da Balsa e
Rebocador referidos, conforme consta no processo administrativo do Governo do Estado de
Mato Grosso, processo n.163714/2021, vide fls.29 a 115.
CONSIDERANDO que a alienação de bens da Administração Pública está
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, devendo ser precedida
de avaliação e obediência ao que dispõe a Lei 8.666/93.
CONSIDERANDO que o art. 17 da Lei 8.666/93, inciso II, alínea “a”
dispensa a licitação para doação de bens móveis exclusivamente para fins e uso de interesse
social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à
escolha de outra forma de alienação.

CONSIDERANDO que a dispensa de licitação constitui procedimento
simplificado e que pode atender, de forma eficiente e célere, as necessidades do presente
Termo de Ajustamento de Conduta, que tem como substrato notório e relevante interesse
público e social.

CONSIDERANDO que com o advento da Constituição Federal de 1988,
passou-se de um regime de “tutela” dos povos indígenas, a um regime denominado de
proteção, na qual os órgãos não mais atuam na representação dos indígenas substituindo-se à
vontade destes, mas no resguardo e promoção dos seus direitos fundamentais, caberá aos
povos indígenas constituírem associação para a exclusiva gestão das embarcações; respeitar
os direitos dos usuários dos serviços, e de forma responsável, estabelecer política de preços
por tipo de veículo a ser amplamente divulgada, bem como deverão informar com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias qualquer alteração na política de preços, além de dar
ampla divulgação a essa informação; respeitar e cumprir as determinações da autoridade
marítima, assim, entre outras obrigações, apenas indígenas devidamente habilitados devem
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600/2021/GABPRM1/EPAA, no sentido de que procedesse aos devidos reparos e a

última vez pela reforma estrutural das embarcações ( balsa e rebocador), em condição de
navegabilidade e todos os equipamentos de segurança exigidos pelas autoridades
competentes, necessários à operação da balsa, regularização da documentação e que as
próximas manutenções e reformas serão responsabilidade da associação indígena a ser
constituída.

CONSIDERANDO que a Constituição da República reconhece (art. 231) aos
povos indígenas 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. Observando, ainda, que a constituição confere
(art.231, § 2º) que as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas se destinam a
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.
CONSIDERANDO que os serviços prestados pela Comunidade Indígena da
TERRA INDÍGENA CAPOTO/JARINA via transporte por meio da Balsa "Estradeiro I" e
do Rebocador "Estradeiro II" são de relevância pública, tendo em vista que a travessia de
balsa que dá acesso à MT-322, é a principal rota para escoamento de produção agrícola da
região.
CONSIDERANDO a aplicação do princípio da proteção da confiança
legítima, observando que desde 1984 a travessia do Rio Xingu na antiga BR-080, atual MT322, é realizada por meio de balsas cuja operação é realizada pelos indígenas
Mẽbêngôkre/Kayapó. Ressaltando que o direito de realizar a travessia do Rio Xingu foi um
acordo construído após a denominada “Guerra da Balsa” em 1984, em que ficou decidido que
cabe aos povos indígenas realizar a gestão dos recursos por elas gerados.

RESOLVEM celebrar o presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA (TAC), mediante as seguintes cláusulas:
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conduzir as embarcações e; registrar que o Estado do Mato Grosso será responsável pela

O presente acordo tem por objetivo pôr termo à Ação Civil Pública n° 100052259.2021.4.01.3605, em trâmite na Vara Federal da Subseção de Barra do Garças, ajuizada pelo
MPF.

CLÁUSULA 2ª - DAS OBRIGAÇÕES
Após discussões aventadas no bojo do presente Procedimento Administrativo
de acompanhamento de TAC nº 1.20.004.000172/2021-38 instaurado para acompanhar a
tramitação da Ação Civil Pública nº 1000522-59.2021.4.01.3605 em trâmite perante a
Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT e verificar a viabilidade da formatação de solução
consensual a ser construída pelos atores envolvidos, as partes que assinam se comprometem
às seguintes obrigações de fazer:
Parágrafo Primeiro - O MPF fica obrigado, contado da assinatura do
presente Termo de Ajustamento de Conduta a fiscalizar e fazer cumprir as obrigações a que se
refere os Parágrafos Segundo, Terceiro e Quarto desta Cláusula. A DPU fica obrigada a
fiscalizar e fazer cumprir as obrigações do parágrafo segundo. Além disso, a DPU realizará o
papel de buscar a construção de consensos em relação aos parágrafos terceiro e quarto desta
cláusula.
Parágrafo Segundo - O Compromissário ESTADO DE MATO GROSSO
fica obrigado, contado da assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta:
a) no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, promover a reforma estrutural
na Balsa "Estradeiro I" e no Rebocador "Estradeiro II", conforme consta no processo
administrativo do Governo do Estado de Mato Grosso, processo n.163714/2021, em fls.29 a
115, destacando que com as reformas estruturais as embarcações ainda passarão pela vistoria
da Marinha do Brasil antes de voltar a operar.
b) no prazo de até 170 (cento e setenta) dias, a promover a devida
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CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Rebocador "Estradeiro II;
c) no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, e após constituída a Associação
refere o Parágrafo Terceiro alínea "b", desta Cláusula, promover a doação da Balsa
"Estradeiro I" e do Rebocador "Estradeiro II" à Associação.
Parágrafo Terceiro - O Compromissário COMUNIDADE INDÍGENA DA
TERRA INDÍGENA CAPOTO/JARINA/MT fica obrigado, contado da assinatura do
presente Termo de Ajustamento de Conduta a:
a) proceder a entrega imediata da Balsa "Estradeiro I" e do Rebocador
"Estradeiro II" ao ESTADO DO MATO GROSSO, para os fins do disposto na Cláusula 2ª,
Parágrafo Segundo;
b) constituir no prazo de até 150 (cento e vinte) dias Associação para a
exclusiva gestão das embarcações;
c) habilitar, por meio da Marinha do Brasil, de modo adequado e específico
para as embarcações os tripulantes da nova Balsa e do Rebocador "Estradeiro II" no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias;
d) respeitar e cumprir todas as determinações da autoridade marítima;
e) somente operar as embarcações (nova balsa) e novo Rebocador em
condições mínimas de segurança e navegabilidade;
f) realizar manutenções periódicas nas embarcações, com os recursos geridos
pela Associação criada para a exclusiva gestão das embarcações;
g) estabelecer política de preços por tipo de veículo a ser amplamente
divulgada, bem como deverão informar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias qualquer
alteração na política de preços, além de dar ampla divulgação a essa informação.
Parágrafo Quarto - após a efetiva doação da "Balsa "Estradeiro I" e
Rebocador "Estradeiro II", a manutenção, reparos e revisões das embarcações são de
exclusiva responsabilidade da Associação a que se refere a alínea "b" do Parágrafo Terceiro,
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regularização documental, junto aos órgãos competentes, da Balsa "Estradeiro I" e no

providências sejam custeadas pelo Estado de Mato Grosso, FUNAI, União Federal ou
qualquer outro ente ou entidade. Ficam ressalvados os direitos decorrentes de falhas ocorridas
no cumprimento da Cláusula 2ª, parágrafo segundo, alínea “a”.
Parágrafo Quinto - Para cumprimento dos termos deste TAC, fica, desde
logo, AUTORIZADA e JUSTIFICADA a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no art.
17, II, “a”, da Lei 8.666/93, para doação da “Balsa Estradeiro I” e no “Rebocador Estradeiro
II” pelo Estado de Mato Grosso à Associação a ser constituída pela comunidade indígena a
que se remete o Parágrafo Terceiro, alínea “b”, desta Cláusula.

CLÁUSULA 3ª - DOS PRAZOS
As obrigações assumidas na cláusula primeira deverão ser cumpridas
imediatamente após a assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta.

CLÁUSULA 4ª - FISCALIZAÇÃO
Fica assegurado ao MPF e à DPU o direito de fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas na cláusula segunda, sem prejuízo das prerrogativas legais a serem por
eles exercido, como decorrência da aplicação da legislação federal, estadual e municipal
vigentes.

CLÁUSULA 5ª - COMINAÇÕES
O descumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas, dentro dos
prazos estabelecidos, sujeitará o Compromissário ao pagamento de multa da seguinte forma:
a) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "a" do parágrafo segundo
da Cláusula 2ª, implicará o pagamento de multa diária no montante de R$10.000,00 (dez mil
reais) em favor da comunidade indígena da TERRA INDÍGENA CAPOTO/JARINA.
Passados 30 (trinta) dias de descumprimento a multa diária será exasperada para R$15.000,00
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desta Cláusula, não podendo a comunidade indígena, sob qualquer justificativa, exigir que tais

20.000,00 (vinte mil reais).
b) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "b" do parágrafo segundo
da Cláusula 2ª, implicará o pagamento de multa diária no montante de R$10.000,00 (dez mil
reais) em favor da comunidade indígena da TERRA INDÍGENA CAPOTO/JARINA.
Passados 30 (trinta) dias de descumprimento a multa diária será exasperada para para
R$15.000,00 (quinze mil reais) e passados 60 (sessenta) dias a multa diária será exasperada
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vencidos o prazo de 90 (noventa) será autorizado o MPF
e/ou a DPU ajuizar busca e apreensão das embarcações para entrega a associação a que se
refere a alínea "b" do Parágrafo Segundo, da Cláusula 1ª.
c) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "a" do parágrafo Terceiro
da Cláusula 2ª implicará o pagamento de multa no montante de R$2.000,00 (dois mil reais) a
ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos;
d) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "b" do parágrafo Terceiro
da Cláusula 2ª implicará o pagamento de multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a
ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos;
e) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "c" do parágrafo Terceiro
da Cláusula 2ª implicará o pagamento de multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a
ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos, por evento;
f) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "e" do parágrafo Terceiro
da Cláusula 2ª implicará no pagamento de multa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a
ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos, por evento;
g) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "f" do parágrafo Terceiro
da Cláusula 2ª implicará no pagamento de multa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a
ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos.
h) o descumprimento do prazo estabelecido na alínea "g" do parágrafo Terceiro
da Cláusula 2ª implicará no pagamento de multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser
revertida ao Fundo de Direitos Difusos.
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(quinze mil reais) e passados 90 (noventa) dias a multa diária será exasperada para R$

dias, contados da data da ciência da notificação expedida pela Procuradoria da República em
Barra do Garças, por meio eletrônico, ao final do qual serão acrescidos juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, sem prejuízo da correção monetária. No que se refere as alíneas "a" e
"b" desta Cláusula, a DPU também poderá expedir notificação ao Estado de Mato Grosso,
conferindo-se os mesmos poderes do MPF nos termos acima expostos.
Parágrafo segundo - O pagamento da multa a que se refere as alíneas "a" e
"b" desta Cláusula será feita mediante depósito judicial; as demais serão feitas mediante
depósito em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos (FFDDD).
Parágrafo terceiro - Em ocorrendo motivo de força maior ou caso fortuito
devidamente comprovado, como, por exemplo, perante demora da Marinha do Brasil para
proceder a habilitação, regularização documental, transferência da titularidade do bem
ou ao Cartório de Notas para realizar a regularização da Associação, ou ainda caso a demora
seja dada pela outra parte compromissária não incidirão as sanções aqui previstas e poderá
haver aditamento do termo de ajustamento de conduta.
Parágrafo quarto - Em prestígio ao princípio do contraditório, antes que se
cogite da execução do termo de ajustamento de conduta, será facultado ouvir as razões dos
Compromissários em eventual descumprimento para que possa ser avaliada e confirmada a
caracterização imputável e passível da execução do termo de ajustamento de conduta.
Parágrafo quinto - A execução da multa não exclui a execução da obrigação
de fazer prevista neste termo na hipótese de descumprimento total ou parcial do presente
ajuste, ou se este, em razão de outras circunstâncias, vier a revelar-se inadequado ou
insuficiente para a efetiva proteção do patrimônio público e social.
Parágrafo sexto - Caso haja necessidade de execução deste acordo, os
compromissários renunciam ao direito de arguir na impugnação prevista no art. 525 do
Código de Processo Civil as matérias previstas no § 1º, incisos I, II e III do referido artigo.

CLÁUSULA 6ª - PUBLICAÇÃO
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Parágrafo primeiro - A multa fixada deverá ser paga no prazo de 15 (quinze)

(DOU), no prazo de 20 (vinte) dias, a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA 7ª - FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO
O presente acordo será submetido a homologação perante o juízo da Vara
Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT. A homologação do acordo é condição
para a produção de efeitos do acordo.

CLÁUSULA 8ª - VALIDADE DE OUTRO TAC
O presente Termo de Ajustamento de Conduta não substitui, altera ou revoga
qualquer outro anteriormente assinado.

CLÁUSULA 9ª - DURAÇÃO DA AVENÇA
O presente ajuste vigorará por tempo indeterminado, vinculando eventuais
sucessores. E, por estarem justos e acordados, vai o presente Termo de Ajustamento de
Conduta, passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Barra do Garças/MT, na data da assinatura eletrônica.

Pelo MPF:

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO
Procurador da República
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O presente Termo será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Estado
Assinado de forma digital por

MARCELO DE OLIVEIRA MARCELO DE OLIVEIRA E
E SILVA:16191366191 SILVA:16191366191
Dados: 2022.01.24 10:08:32 -04'00'
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

FRANCISCO DE
ASSIS DA SILVA
LOPES

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
LOPES
Dados: 2022.01.26 16:15:54
-04'00'

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso

Pela COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA CAPOTO/JARINA :

Pela Defensoria Pública da União:

RENAN VINICIUS
Assinado de forma digital por RENAN
SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA
SOTTO MAYOR DE VINICIUS
Dados: 2022.01.26 14:19:39 -04'00'
OLIVEIRA
RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR

DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL –
DEFENSOR REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS
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Pelo ESTADO DO MATO GROSSO:

