MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, nº 358 – Aleixo – CEP 69060-000 - Telefone: (92) 2129-4700 r. 4658
Correio eletrônico: oficiocivel5@pram.mpf.gov.br

ICP nº 1.13.000.000031/2013-80
Resumo: “Acompanhar o respeito aos direitos das comunidades tradicionais ribeirinhas
na construção do Polo Naval do Amazonas – PINAM, na região do lago do
Puraquequara – Jatuarana, no rio Amazonas”.

RECOMENDAÇÃO Nº 08/2013
5º OFÍCIO CÍVEL – PR/AM

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República que esta subscreve, no exercício das suas atribuições constitucionais e legais,
CONSIDERANDO a atribuição constitucional do Ministério Público
Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, bem assim para a defesa judicial e extrajudicial das
populações indígenas, nos termos dos artigos 5º, inciso III, alínea “e”, e 6º, incisos VII,
alínea “c”, XI e XIV, “e”, da Lei Complementar nº 75/93, e dos artigos 127 e 129,
inciso V, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para
atuar em causas nas quais haja interesse da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício Cível da Procuradoria
da República no Amazonas sobre os procedimentos relativos aos direitos dos povos
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indígenas e populações tradicionais e demais matérias afetas à 6ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 12, I, da
Resolução PR/AM nº 01/2012;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 6º, inciso XX, da Lei
Complementar 75/93, compete ao Ministério Público “expedir recomendações, visando
à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências cabíveis”;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 216,
define como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação
e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver;
CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais
expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte,
conforme prevê a norma do art. 5º, §2º, da CF;
CONSIDERANDO que o Estado democrático de direito sobre o qual
se funda a República Federativa do Brasil está assentado sobre a égide do pluralismo e
do respeito à diversidade cultural;
CONSIDERANDO que a Declaração Universal sobre a diversidade
cultural proclama, em seu art. 4º, que:
A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético,
inseparável do respeito à dignidade humana. Ela implica o
compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades
fundamentais, em particular os direitos das pessoas que
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pertencem a minorias e os dos povos autóctones. Ninguém
pode invocar a diversidade cultural para violar os direitos
humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar
seu alcance.

CONSIDERANDO que a Convenção da Diversidade Biológica,
ratificada pelo Decreto legislativo nº 2, de 1994, estabelece, em seu art. 8º, j, o dever
dos Estados de, “em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e
manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações
indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização
sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a
aprovação e participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e
encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse
conhecimento, inovações e práticas”;
CONSIDERANDO que a Convenção nº 169, da Organização
Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, se
encontra em plena vigência no ordenamento brasileiro, constituindo-se em tratado
internacional de direitos humanos e sendo-lhe reconhecido status supralegal pelo
Supremo Tribunal Federal1;
CONSIDERANDO que as disposições da Convenção nº 169/OIT se
aplicam (grifo nosso):
a) aos povos tribais em países independentes, cujas
condições sociais, culturais e econômicas os distingam de
outros setores da coletividade nacional, e que estejam
regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes
ou tradições ou por legislação especial;
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas
pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país
ou uma região geográfica pertencente ao país na época da
conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais
fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica,
conservam todas as suas próprias instituições sociais,
econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.
1 STF, RE 466.343, Min. Cezar Peluso, julgado em 22/11/2006.
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CONSIDERANDO que, em âmbito nacional, o termo “povos tribais”
inclui os povos e comunidades tradicionais, assim considerados os grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, conforme
definição do art. 3º, do Decreto nº 6.040/2007;
CONSIDERANDO o objetivo geral da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo
Decreto nº 6.040/2007, de promover o desenvolvimento sustentável dos povos e
comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos
seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e
valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições;
CONSIDERANDO terem sido os povos quilombolas reconhecidos
como povos tradicionais:
“De efeito, não pode o Estado negligenciar a proteção
constitucionalmente eleita como um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja,
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,raça,
sexo, idade e quaisquer formas de discriminação” (CF/88, art.
3º, IV), incluindo, assim, as comunidades remanescentes de
quilombos, máxime quando, conforme destacado pelo ilustre
Representante Ministerial em seu Parecer, pelo Estado
Brasileiro estou confirmado seu entendimento em estabelecer
políticas públicas voltadas ao combate à discriminação dos
modos de vida tradicionais dos povos indígenas e tribais,
quando da edição do Decreto Legislativo nº 143/2002,
ratificando a Convenção nº 169/ da OIT, que dispões em seu
art. 14 que “deverão ser reconhecidos os direitos de
propriedade e posse dos povos em questão sobre as terras
que tradicionalmente ocupam”.
Destarte, não obstante a implantação do Centro de
Lançamento de Alcântara e o desenvolvimento regular de
suas atividades, não podem os Impetrantes ver-se
vitimados por este fato da administração, quando o próprio
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modo de vida tradicional das comunidades quilombolas
determinou formas de produção, que foram estabelecidas
historicamente visando à sua subsistência.”
(Seção Judiciária do Maranhão – 5ª Vara. Sentença nº
027/2007/JCM/MA. Processo nº 2006.37.00.005222-7.
Decisão de 13/02/2007). Grifos não constam do original.

CONSIDERANDO que, além dos povos indígenas e quilombolas, os
ribeirinhos, assim como os extrativistas e seringueiros, são considerados comunidades
tradicionais do Estado do Amazonas2;
CONSIDERANDO, portanto, que as disposições da Convenção nº
169, da OIT, se aplicam aos ribeirinhos, extrativistas, seringueiros e demais
comunidades tradicionais;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 6.1.a e 15.2, da Convenção
nº 169/OIT, transcritos a seguir (grifos nossos):
Artigo 6o
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os
governos deverão:
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;
Artigo 15
[…] 2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos
minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre
outros recursos, existentes na terras, os governos deverão
estabelecer ou manter procedimentos com vistas a
consultar os povos interessados, a fim de se determinar se os
interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida,
antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de
prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas
terras. Os povos interessados deverão participar sempre que for
possível dos benefícios que essas atividades produzam, e
receber indenização equitativa por qualquer dano que possam
sofrer como resultado dessas atividades.

2 <http://www.planalto.gov.br/consea/3conferencia/static/Documentos/Comunidades%20tradicionais.
pdf> Acesso em 07/06/2013.
C:\Users\PRAM\Downloads\Documents\GroupWise\08_Recomendacao_Polo_Naval.odt
Página 5 de 17

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, nº 358 – Aleixo – CEP 69060-000 - Telefone: (92) 2129-4700 r. 4658
Correio eletrônico: oficiocivel5@pram.mpf.gov.br

CONSIDERANDO que a obrigação de consultar os povos cujos
direitos e interesses venham a ser afetados direta ou indiretamente por atos estatais ou
empreendimentos, “ademais de constituir uma norma convencional, é também um
princípio geral de Direito Internacional”3;
CONSIDERANDO que, conforme disposição do art. 6.2, da
Convenção nº 169/OIT, a consulta aos povos afetados deve ser realizada de boa-fé e de
modo a se obter o consentimento livre, prévio e informado4;
CONSIDERANDO

o

entendimento

consolidado5

da

Corte

Interamericana de Direitos Humanos, de que os Estados têm o dever de realizar
consultas, em casos de medidas que afetem os direitos ou interesses, não apenas dos
povos indígenas, como no recente caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs.
Ecuador6, mas também no caso de povos tribais7;
CONSIDERANDO que tal entendimento vem sendo frequentemente
reiterado pelos tribunais constitucionais da América Latina8;
3 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador.
Sentença de 27 de junho de 2012. Fondo e reparaciones. par.164. Competência reconhecida pelo
Decreto nº 4.463, de 8 de novembro de 2002, em conformidade com o art. 62, da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.
4 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Diretrices Akwé: Kon. Montreal QC, 2004. Par.8.
Convenção sobre Diversidade Biológica promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.
5 Ibid. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentença de 31 de agosto
de 2001. Fondo, Reparaciones y Costas; Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
Sentença de 17 de junho de 2005. Fondo, Reparaciones y Costas; Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentença de 29 de março de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas;
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Sentença de 24 de agosto de 2010. Fondo,
Reparaciones y Costas.
6 Ibid. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Sentença de 27 de junho de 2012.
Fondo e reparaciones. Par.341.2.
7 Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Sentença de 28 de novembro de 2007. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones, y Costas.
8 Por todos, vide: Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. Expte. nº. 0022‐2009‐PI/TC, par.36;
Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 21 de diciembre de 2009, Apelación de sentencia de
Amparo, Expte. 3878-2007, V.a; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-129/11, 7.1, p. 75, y
8.1.vi; Tribunal Constitucional de Bolivia, Sentencia Constitucional 2003/2010-R, de 25 de octubre
de 2010, Expte. 2008-17547-36-RAC. III.5; Decisión de 1996 de la Corte Suprema de Justicia de
Venezuela en Pleno, citada en el expediente numero 2005-5648; Corte Constitucional del Ecuador,
Sentencia nº 001-10-SIN-CC, Casos nº 0008-09-IN Y 0011-09-IN, Sentencia de 18 de marzo del
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CONSIDERANDO que a consulta deve ser realizada segundo
procedimentos apropriados aos costumes e ao modo de vida, levando-se em
consideração o modo tradicional de representação e de tomada de decisões peculiares
aos povos consultados9;
CONSIDERANDO que o procedimento de consulta deve garantir a
efetiva participação das comunidades afetadas, não devendo se constituir em mero
processo formal de informação, conforme entendimento exarado na decisão de
antecipação de tutela no caso da UHE São Luiz do Tapajós (grifei):
“E, um terceiro aspecto, pelo que ouvi, na realidade, consistiu
em esclarecimentos às comunidades indígenas. Estas não foram
ouvidas, mas simplesmente ouviram o que os servidores do
Poder Executivo tinham para lhes dizer. Não foi um processo
de audiência, mas processo inverso, unidirecional. Teria
sido um processo de informação às comunidades indígenas,
não de oitiva de suas reivindicações, da manifestação de
seus interesses.”10

CONSIDERANDO que a consulta deve ser prévia à instalação e à
expedição de qualquer autorização ou ato administrativo permissivo, relativos ao
empreendimento ou atividade que venha a afetar os direitos dos povos indígenas e
tribais, conforme dita o artigo 15.2, da Convenção nº 169/OIT;
CONSIDERANDO que, nos casos de instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o processo de
licenciamento ambiental deve compreender o respectivo Estudo de Impacto Ambiental,
2010, p. 39 y 53.
9 Ibid. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Sentença de 28 de novembro de 2007. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones, y Costas. par.133. Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de
Toledo. Par. 142; STAVENHAGEN, Rodolfo. Parecer Pericial de 24 de junho de 2011. Affidávits de
los Representantes de las Presuntas Víctimas. Asunto del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs.
Ecuador. Tomo 19, fl. 10.130.
10 TRF1. AI 190932720134010000. Relator: Desembargador João Batista Moreira. Decisão de
12/04/2013.
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no âmbito do qual deverão ser realizadas audiências públicas com as comunidades
afetadas, conforme disposição dos arts. 3º e 10, da Resolução nº 237, e do art. 2º, da
Resolução nº 1/86, ambas do CONAMA;
CONSIDERANDO o posicionamento da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, reiterado desde o caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
Vs. Nicaragua, quanto ao caráter prévio da consulta, a qual deve ser anterior, tanto ao
início das atividades ou instalação do empreendimento, quanto a qualquer autorização
para exploração expedida pelos governos11;
CONSIDERANDO que a ausência de consulta prévia aos povos
indígenas

e

populações

tradicionais

afetados

direta

ou

indiretamente

por

empreendimentos ou atividades potencialmente degradantes macula o processo de
licenciamento ambiental e vicia flagrantemente todos os atos administrativos correlatos,
impondo-se a anulação destes;
CONSIDERANDO

o

reconhecimento,

pelo

Poder

Judiciário

brasileiro, do dever do Poder Público de se abster de implantar medidas que afetem o
território étnico de comunidades tradicionais, sem o consentimento destas:
Assim, conforme assinalado anteriormente, os pressupostos da
(1) plausibilidade do direito vindicado e (2) do perigo de dano
encontram-se presentes sob forma inequívoca nos presentes
autos, o primeiro – que restou comprovado por suporte
probatório idôneo – emerge (i) da “supressão de vegetação
nativa para abertura de estradas, (ii) da “ausência de licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes”, (iii) da
“invasão às áreas de extrativismo”, (iv) da “perturbação dos
sistemas nativos de autoridade e desrespeito às instâncias legais
de representação da comunidade” e (v) do comprometimento
das áreas de encantaria; o segundo – perigo de dano – mostrase ainda mais veemente, eis que a manutenção dos trabalhos
desenvolvidos pelas Rés coloca em risco o território étnico
de Alcântara, comprometendo, por evidente conseqüência,
“as práticas sociais que compõem a sua integridade – das
11 Ibid. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentença de 31 de agosto
de 2001. Fondo, Reparaciones y Costas.
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comunidades de Mamuna e Baracatatiua, especificamente –
cultural e étnica”; a ação deletéria do tempo pode fulminar
drasticamente, portanto, um patrimônio étnico que o
Estado tem o dever de proteger (ADCT 68). […]
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido formulado em sede
liminar para determinar aos Requeridos que se abstenham
da implantação de obras, instalações e serviços que afetem
a posse do território étnico dos remanescentes de quilombo
– nos limites do mapa que subsidia a ação principal -, sem o
consentimento das comunidades afetadas, até que seja
concluído o procedimento de identificação, reconhecimento,
delimitação e titulação das terras respectivas, em curso no
INCRA e sob discussão nos autos da ação civil pública n.
2003.8868-2.
(Seção Judiciária do Maranhão – 5ª Vara. Ação Cautelar
Inominada nº 2008.37.00.003691-5. Decisão de 11/09/2008).
Grifos não constam do original.

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida recentemente nos
autos da Ação Civil Pública nº 33571-2012.4.01.3900, no intuito de resguardar os
direitos das comunidades tradicionais ribeirinhas, na qual o juízo da 9ª Vara da Seção
Judiciária do Pará determinou “aos demandados a obrigação de não-fazer,
consubstanciada na vedação à exploração predatória dos recursos naturais da área
noticiada na inicial, bem como de tentativa de expulsão dos ribeirinhos [...]”.
CONSIDERANDO que o posicionamento do Judiciário brasileiro12
tem-se inclinado para o reconhecimento das minorias e grupos sociais diferenciados,
bem como seus direitos respectivos;
CONSIDERANDO ser a figura do ribeirinho símbolo cultural da
Amazônia brasileira, com destaque em publicações oficiais do Poder público, inclusive
voltadas para o turismo e promoção da cultura local, bem como em eventos oficiais,
como a recente Conferência de Povos e Comunidades Tradicionais do Amazonas,

12 Por todos, vide: Mandado de Segurança n.º 2006.50.01.00.7784-2/ES; Mandado de Segurança nº
2008.70.09.002352-4/PR; Ação Ordinária nº 2008.85.00.001626-6/SE; Mandado de Segurança n.º
2006.37.00.0052222-7/MA; Agravo de Instrumento n.º 2007.01.00.052659-8/DF (TRF1); Agravo de
Instrumento n.º 2008.04.00.010160-5/PR (TRF4); Agravo de Instrumento n.º 2008.04.00.0340375/SC (TRF4).
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promovida pelo Estado do Amazonas em comemoração aos 10 anos da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável13;
CONSIDERANDO o projeto do Polo da Indústria Naval do
Amazonas – PINAM, a ser “implantado prioritariamente na faixa de 34,598km na
margem esquerda do Rio Amazonas, a partir do lago do Puraquequara e largura média
de 3,5km contígua à área sob a jurisdição do Exército Brasileiro, compondo uma área de
aproximadamente 102,27km²”14;
CONSIDERANDO que o Polo da Indústria Naval do Amazonas
(PINAM) possui o “objetivo de estruturar, implantar e consolidar as atividades
produtivas, primeiramente, vinculadas aos setores da construção naval, náutica,
offshore, navipeças e reparos e, se as condições permitirem, a implantação de outros
setores que acrescentem vantagens competitivas à região e seu desenvolvimento, entre
eles: o transporte hidroviário e navegação fluvial, mineração, geração de energia,
produção de fertilizantes, bioindústrias, turismo, serviços logísticos, agricultura de alto
rendimento, etc.” 15.
CONSIDERANDO que a área na qual se pretende instalar o Polo da
Indústria Naval do Amazonas se encontram localizadas diversas comunidades
tradicionais ribeirinhas, dentre as quais as comunidades São Francisco do Mainã,
Jatuarana, União e Progresso, São Francisco do Tabocal, São Raimundo e Nazaré;
CONSIDERANDO que o Polo da Indústria Naval do Amazonas
poderá afetar diretamente outras comunidades tradicionais localizadas nas imediações
da área de interesse do projeto;

13 <http://www.sds.am.gov.br/19-conteudo/384-10-anos-de-sds-serao-marcados-pela-participacao-dospovos-e-comunidades-tradicionais-em-grande-evento> Consulta em 18/06/2013.
14 Informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do
Amazonas (fls. 271 – Inquérito Civil Público PRAM nº 1.13.000.000031/2013-80);
15 Idem (fls. 271/272 – Inquérito Civil Público PRAM nº 1.13.000.000031/2013-80).
C:\Users\PRAM\Downloads\Documents\GroupWise\08_Recomendacao_Polo_Naval.odt
Página 10 de 17

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, nº 358 – Aleixo – CEP 69060-000 - Telefone: (92) 2129-4700 r. 4658
Correio eletrônico: oficiocivel5@pram.mpf.gov.br

CONSIDERANDO o estágio atual do projeto de implantação do
Polo da Indústria Naval do Amazonas, bem como o cronograma físico-financeiro
constante do Item 8, do Termo de Referência do projeto em comento;
CONSIDERANDO que, em comunicação oficial datada de
04/02/2013 (Ofício nº 076-GS/SEAP/DDR), o Estado do Amazonas informou que:
“2. [...] ainda não foram iniciados os procedimentos para o
licenciamento ambiental em questão, bem como ainda não foi
iniciada a contratação para a elaboração de EIA-RIMA.
3. O projeto de implantação do Polo da Indústria Naval do
Amazonas ainda encontra-se em fase de estudos técnicos
preliminares, cuja atual etapa prevê a constituição de uma
equipe técnica, multidisciplinar e transversal, responsável por
elaborar um Estudo Preliminar de Riscos Ambientais – EPRA,
com previsão de início para o segundo trimestre de 2013 e
conclusão em 06 meses.”

CONSIDERANDO que, não obstante o teor da referida informação,
já foram concluídos o Estudo de Batimetria, realizado pela Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM), em novembro de 2011, e a Análise Topográfica do
possível Acesso Viário, realizado em agosto de 2012 pela Companhia de
Desenvolvimento do Amazonas (CIAMA);
CONSIDERANDO já terem sido iniciados, em julho de 2012, os
Estudos fundiários sobre a área de interesse do projeto, pela Secretaria de Estado de
Políticas Fundiárias (SPF), com previsão para conclusão em 2013;
CONSIDERANDO inclusive, a edição do Decreto nº 32.875, em 10
de outubro de 2012, que declarou de utilidade pública “as acessões, benfeitorias e
eventuais terras de propriedade privada, localizadas nas áreas onde será executada a
implantação do Pólo (sic) da Indústria Naval do Amazonas – PINAM”;
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CONSIDERANDO que o referido Decreto, editado sob a justificativa
de coibir a especulação imobiliária e a incidência de invasões sobre a área de interesse
do projeto, consubstancia, na verdade, fase do processo de desapropriação dos imóveis
particulares localizados na região em comento, para fins de instalação do Polo da
Indústria Naval do Amazonas;
CONSIDERANDO a existência de tratativas entre o Estado do
Amazonas e a União, por meio da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), o Instituto
Nacional

de

Colonização

e

Reforma

Agrária

(INCRA),

o

Ministério

do

Desenvolvimento Agrário e o Exército brasileiro (12ª Região Militar), objetivando a
cessão, doação ou instituto congênere, da área de interesse do projeto, conforme
declarações dos representantes do Estado do Amazonas, em reunião de 02/05/2013;
CONSIDERANDO a informação da SPU, por meio do Ofício nº
350/2013/SPU-AM, de 20 de junho de 2013, de que “o que existe por parte do governo
do estado, (sic) são duas consultas sobre como fazer a ocupação da área marginal da
união (LMEO e LLTM) e da cessão de espelho d'água, na área da possível instalação do
Complexo Naval, Mineral e Logístico do Amazonas (Ofício nº 280 e 281, de 07 de
junho de 2013, protocolado na SPU/AM nº 004985.001621/2013-58 e nº
04985.001622/2013-01, em 12/06/2013, respectivamente”;
CONSIDERANDO a existência de alternativas locacionais para a
implantação do Polo da Indústria Naval do Amazonas;
CONSIDERANDO que o Estudo de Relocação dos Estaleiros Navais
de Manaus, realizado pelo Estado do Amazonas no ano de 1982, analisou a viabilidade
de instalação do projeto nas áreas denominadas Tarumã-Açu, Cacau-Pirera e Paricatuba,
elegendo esta última como a mais viável;
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CONSIDERANDO que a escolha da área atualmente contemplada
pelo projeto, nas proximidades do Lago do Jacinto, não considerou o componente
humano/social do perímetro afetado, a saber, as comunidades tradicionais ribeirinhas ali
residentes;
CONSIDERANDO que as comunidades tradicionais ribeirinhas em
comento não foram sequer comunicadas formalmente acerca do projeto do Polo da
Indústria Naval do Amazonas, tampouco consultadas nos moldes da Convenção nº
169/OIT;
CONSIDERANDO que o único momento previsto no Cronograma de
Implantação do PINAM, no qual as comunidades poderão se manifestar, é a fase de
audiências públicas, a serem realizadas somente após a emissão das Licenças de
Operação do projeto, etapa na qual já existirão intervenções concretas sobre as aludidas
comunidades tradicionais ribeirinhas;
CONSIDERANDO o teor das declarações prestadas pelos membros
das comunidades afetadas, em audiência pública ocorrida no dia 08/03/2013, dentre as
quais se destacam a seguir as mais relevantes, as quais dão conta da total ausência de
informação à população interessada, evidenciando terem sido as comunidades tomadas
de surpresa por notícias veiculadas na mídia local e outras fontes extraoficiais (grifos
nossos):
Em primeiro lugar, falou o Sr. Francisco Assis da Silva, da
Comunidade do São Francisco do Mainã, que cumprimentou a
todos e disse que buscam informações concretas pois só
ouvem falar através da imprensa, e por isso estão
desesperados com a possibilidade de desapropriação. Não
querem ser pegos de surpresa. […] As comunidades
tradicionais respeitam a natureza e não querem impacto
ambiental na região. Que existem 19 comunidades na área –
do Puraquequara até o Rio Preto da Eva. Que muitas
autoridades falam que o decreto foi simplesmente para impedir
a especulação imobiliária, mas dentro do decreto consta a
desapropriação. […]
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A seguir falou o Sr. Dominir Viana da Cunha, representando a
comunidade do Jatuarana. […] (as comunidades) Querem ficar
em seus lugares, vivendo as suas vidas, onde nasceram e se
criaram. Não querem viver em Manaus, em meio a violência,
sobrevivendo com seus filhos no meio das drogas e da
prostituição. Não querem a desapropriação. Querem que as
autoridades cumpram com a palavra e não tirem o povo
ribeirinho que trabalha nas hortas para abastecer as mesas em
Manaus. Que não querem abandonar seus territórios. Que há
falha do pólo (sic) naval, de não comunicar as
comunidades. […]
A seguir, falou o Sr. Rubens Martins Sá, representando a
comunidade Tiririca, […]. Perguntou porque as
comunidades não foram ouvidas desde o início do projeto.
Que as comunidades tem suas raízes lá, e só ouvem as
informações através da imprensa e só depois de 30 anos
estão participando de uma discussão sobre o projeto. Disse
que agora o impacto é muito grande e a preocupação também,
pois querem viver bem em suas moradias. Que entendem o
interesse político no projeto, mas as comunidades foram
deixadas de fora, e só foram chamadas agora depois de
publicado do decreto. […] 16

CONSIDERANDO ainda, as notícias veiculadas recentemente na
mídia local e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico17, segundo as quais os estudos técnicos para implantação
do Polo da Indústria Naval do Amazonas se encontram em pleno andamento, inclusive,
com a promoção do empreendimento a nível internacional;
CONSIDERANDO a desconsideração, por parte do Estado do
Amazonas, do procedimento de consulta às comunidades tradicionais ribeirinhas
afetadas pelo projeto do Polo da Indústria Naval do Amazonas, conduta que evidencia a
desconsideração dos direitos dos povos tradicionais;
CONSIDERANDO terem sido considerados tão somente os
interesses econômicos advindos do projeto do Polo da Indústria Naval do Amazonas,
16 Trechos extraídos da ata da audiência pública realizada pelo Ministério Público Federal em
08/03/2013, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (fls. 90/305 - Inquérito Civil Público
PRAM nº 1.13.000.000031/2013-80)
17 <http://www.seplan.am.gov.br/noticia.php?cod=600> Acesso em 07/06/2013.
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em detrimento do patrimônio social, cultural, histórico e ecológico do Estado do
Amazonas;
CONSIDERANDO que a Convenção nº 169/OIT determina a
obrigatoriedade de aplicação do procedimento de consulta prévia;
CONSIDERANDO que a inobservância do procedimento de
consulta, em caráter prévio, livre e informado, às comunidades tradicionais afetadas
pelo Polo da Indústria Naval do Amazonas, macula todos os atos administrativos
correlatos ao projeto, sobretudo o ato que declarou a área de utilidade pública, em razão
da não observância do elemento “forma” do ato administrativo;
CONSIDERANDO ser, em razão disso o Decreto nº 32.875, de 10 de
outubro de 2012, nulo, já que, embora voltado à finalidade de utilização da área para a
construção do polo naval, foi editado à míngua do procedimento obrigatório de consulta
prévia;
RESOLVE:
I – RECOMENDAR ao ESTADO DO AMAZONAS:
a) a anulação do Decreto nº 32.875, de 10 de outubro de 2012, que
declarou de utilidade pública “as acessões, benfeitorias e eventuais terras de
propriedade privada, localizadas nas áreas onde será executada a implantação do Pólo
da Indústria Naval do Amazonas – PINAM”, em razão de vício de forma, por não ter
observado o dever de consulta prévia às comunidades tradicionais que vivem na região,
conforme o disposto nos artigos 6.1.a e 15.2, da Convenção nº 169/OI;
b) a imediata suspensão dos estudos, análises, projetos e
procedimentos congêneres, em trâmite ou que venham a ser iniciados, relacionados à
C:\Users\PRAM\Downloads\Documents\GroupWise\08_Recomendacao_Polo_Naval.odt
Página 15 de 17

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, nº 358 – Aleixo – CEP 69060-000 - Telefone: (92) 2129-4700 r. 4658
Correio eletrônico: oficiocivel5@pram.mpf.gov.br

implantação do Polo da Indústria Naval do Amazonas, até que sejam consultadas as
comunidades afetadas pelo empreendimento, na forma determinada pela Convenção nº
169/OIT;
c) a realização de procedimento de consulta livre, prévia e informada,
nos moldes em que estabelecido pelos parâmetros legais, às populações tradicionais que
possam ser afetadas pela implantação do Polo da Indústria Naval do Amazonas, o qual
não deverá limitar-se a uma reunião, mas à busca de consensos com as comunidades, a
partir da prestação de informações claras e precisas, oitiva quanto aos anseios destas e
ônus argumentativo em caso de contestações;
II – RECOMENDAR ao IBAMA e ao IPAAM que se abstenham de
elaborar estudos ou emitir quaisquer licenças, autorizações ou outros atos permissivos,
relacionados ao Polo da Indústria Naval do Amazonas, até que sejam consultadas as
comunidades afetadas pelo projeto, na forma determinada pela Convenção nº 169/OIT;
III – RECOMENDAR à SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA
UNIÃO e ao INCRA que se abstenham de promover qualquer cessão, doação ou ato
administrativo que autorize o uso de imóvel público federal para fins de instalação do
Polo da Indústria Naval do Amazonas na área da margem esquerda do Rio Amazonas
antes da adoção dos procedimentos apontados no item I.
Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias para que o Estado do Amazonas, o
IBAMA, o IPAAM, a União e o INCRA informem ao Ministério Público Federal o
acatamento

da

presente

recomendação,

encaminhando

comprovação

de

seu

cumprimento.
Encaminhe-se cópia da presente à Presidência do IBAMA, à
SEPLAN/AM, à SDS/AM, à Secretaria de Proteção Fundiária do Amazonas, à
Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, à Secretaria do Patrimônio da União
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(SPU), à Superintendência da SPU no Estado do Amazonas, à Procuradoria Geral
Federal no Amazonas e à Procuradoria da União no Estado do Amazonas.
Manaus, 18 de julho de 2013.

Julio José Araujo Junior
Procurador da República
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