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CONCLUSAO
Face os autos conclusos ao MM. Juiz Federal.
Tucuru i/PA, 23 de marco de 2018.
Eduardo Minuzzi Niederauer
Ana1ista Judiciario

DECISAO
Fixo a cornpetenci a desta Vara Unica Federal de Tucurui para processar e julgar 0 feito , dado
que a obrigacao pleiteada devera, em caso de procedencia, ser satisfeita em territorio integrante
desta jurisdicao , na forma do artigo 53, Ill , "d" , do CPC, bern como por tratar de interesses
indigenas (art. 109, XI, Constituicao da Republica) pleiteado por ente publico federal (art. 109, I,
CR).
Considerando 0 largo lapso temporal transcorrido entre a propositura da acao e 0 declinio de
compet encia para esta Vara, entendo que a melhor forma de compreender 0 tramite processual em
sua completude, com todas as nuances inerentes a causa indigena , e a realizacao de audiencia de
tentativa de conciliacao e, fracassada esta, instrucao processual com inspecao judicial in loco.
Como se observa dos sete volum es de autos processuais, detalhadamente resumidos no
petitorio do Parquet protocolado em 09 de marco de 2018, a instrucao processual e 0 cumprimento
das medidas emergenciais deferidas pelo juizo de origem pouco avancaram, 0 que causa 0 risco de
o quadro fatico exposto na exordial ter sofrido alteracoes naturais a dinamica social da populacao
indigena e do proprio meio ambiente.
Assim, tho a data de 04 de maio de 2018, as 10 (dez) horas da manha, na sede da Terra
Indigena Trocara, sede da tribo Assurini, para realizacao de audiencia de conciliacao,
instrucao e inspecao judicial, onde serao analisados os elementos do programa de medidas
emergenciais (fls, 1.159 e ss) e suas alteracoes posteriores propostas pelo MPF e pela FUNAI no
curso da acao.
Caso frustrada a conciliacao e a fixacao dos criterios nece ssaries para execuc ao do plano de
assistencia a populacao indigena e prestacao de contas dos servicos ja realizados, na mesma data
sera realizada inspecao judicial na Terra Indigena Trocara para fixacao, com 0 auxilio da
populacao diretamente interessada, dos elementos instrut6rios necessaries ao julgamento da
causa, facultado as partes apresentar manifestacoes orais ou escritas no proprio ato, sem prejuizo de
oportunidade posterior de alegacoes finais escritas.
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Face it aparente ornissao da parte re em atender aos sucessivos comandos jurisdicionais para
mitigacao das ernergencias sociais e naturais sofrias pelo povo indigena, seja depositando 0 valor
fixado liminarmente pelo juizo originario, seja implementando medidas de saneamento basico ou
transporte interurbano dos individuos, irnputo os custos da realiza~30 da audiencia judicial it
Eletronorte - Centrais Eletricas do Brasil S/A, que devera:
I) Promover divulgacao da audiencia na imprensa regional (radio, televisao e sites de
comunicacao de ambito municipal e estadual), bern como em seu sitio virtual com
banner em destaque, alem de comunicar it comunidade Assurini sobre a realizacao
do ato judicial;
2) Custear os elementos materiais necessaries para realizacao da audiencia, com
fornecimento de estrutura fisica na sede da Terra lndigena Trocara suficiente para
alocar os interessados, com mesas, cadeiras, alimentacao, hidratacao, sistema de som
e de gravacao de imagens; e
3) Diligenciar junto ao Comando Regional da Policia Militar do Para para
disponibilizar seguranca aos presentes, arcando com os custos de deslocamento,
alimentacao e hidratacao dos agentes policiais designados para 0 ato .
Determino a intimacao da FUNAI para atuar no feito na qualidade de Amicus Curiae ou
declinar fundamentadamente os motivos da recusa, no prazo de dez dias, sob pena de multa
processual na forma do artigo 77 do CPC, dado que ja fora intimada diversas vezes para tal
finalidade, quedando silente todas as vezes. Considerando que nao ha representacao processual da
autarquia indigena na sede do juizo, promova-se a digitalizacao integral dos autos e disponibilize-se
link de aces so para download dos arquivos, com intimacao da Procuradoria Federal do Para por email institucional e por carta registrada com aviso de recebimento, contando-se 0 prazo da juntada
do comprovante de recebimento da carta.
Expeca-se oficio it Policia Federal do Para para acompanhamento das autoridades publicas
na audiencia que se realizara na aldeia indigena.
lntimem-se as partes.
Tucurui/PA, 23 de marco de 2018 .
HUGO LEONARDO ABAS FRAZAo
JUIZ FEDERAL TITULAR
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