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São Luís, 28 de setembro de 2020.

 
Ao Senhor(a) Responsável pela PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
 
 
NUP: 00464.057350/2020-42 (REF. 1044720-27.2020.4.01.3700)
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI E OUTROS
ASSUNTOS: DIREITOS INDÍGENAS

 
Senhor Procurador Chefe,
 
Ao cumprimentá-lo,  encaminhamos DECISÃO JUDICIAL proferida no processo digital n.

1044720-27.2020.4.01.3700 (instaurado em regime de plantão), referente à Ação Civil Pública
(Processo 69521-97.2015.4.01.3700 - autos em meio físico), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, assistido pela FUNAI, em face do MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO e ESTADO DO
MARANHÃO, que objetiva o reconhecimento de responsabilidade civil - de natureza ambiental – em
razão da construção irregular de uma estrada vicinal no interior da Terra Indígena Canela, localizada no
Município de Fernando Falcão, neste estado, empreendida pelos entes públicos demandados.

 
Para melhor compreensão dos fatos, segue breve resumo do processo:
 
"Na ACP referenciada foi proferida tutela de urgência, determinando: a) OBRIGAÇÃO DE

FAZER ao MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO para que proceda à interdição da estrada construída,
unicamente no trecho que atravessa a terra indígena Canela/Kanela, resguardando o trânsito aos seus
moradores tradicionais, até que ocorra a sua regularização perante a FUNAI, o IBAMA e a consulta da
comunidade indígena, na forma da Convenção OIT 169, sob pena de fechamento da via pela FUNAI;
b) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ao MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO para que se abstenha de dar
continuidade à abertura de estradas na Terra Indígena Canela, bem como de qualquer outra
intervenção no local, inclusive retirada de recursos minerais ou supressão vegetal; c) OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER ao ESTADO DO MARANHÃO para que se abstenha de transferir recursos para emprego na
obra em discussão, até ulterior deliberação; houve, inclusive, fixação de multa diária de R$ 50.000,00
para cada réu, na eventualidade de descumprimento da decisão (processo eletrônico - fls. 195/204;
processo físico de origem - fls. 144/153).

Intimado, o MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO noticiou a adoção de providências voltadas
ao seu cumprimento, através de uma porteira fechada para acesso à terra indígena, com controle pela
liderança indígena.

 
Agora o MPF noticia (petição eletrônica incidental) a desobstrução, por moradores locais, da

estrada que corta o território indígena, bem como o elevado clima de tensão presente na referida
localidade; alega ainda que um grupo de não indígenas começou a cascalhar o Rio Pau Grosso com o
intuito de reabrir a estrada; sustenta que os indígenas noticiaram a realização de novo bloqueio da
estrada e temiam por reação dos não indígenas da região, solicitando a adoção de medidas urgentes,
inclusive em relação ao soterramento do rio e a invasão da TI para a extração do cascalho utilizado no
referido aterramento.

 
N a DECISÂO, ora encaminhada para conhecimento e atendimento, a Autoridade Judicial

determinou:
 
(a) nova intimação do Município de Fernando Falcão para dar cumprimento à medida

de interdição da estrada, no trecho que atravessa a Terra Indígena Canela, resguardando o trânsito
aos seus moradores tradicionais, até que ocorra a sua regularização perante a FUNAI, o IBAMA e a
consulta da comunidade indígena, na forma da Convenção 169 da OIT, devendo o ente público réu,
para tanto, realizar o controle de acesso à terra indígena, por meio de pessoal próprio, sem
prejuízo do ajuste das providências a serem ajustadas - pelo ente público municipal - com a
comunidade indígena e a FUNAI, no prazo de até 15 (quinze) dias e sob pena de multa diária de R$
50.000,00, que poderá ser executada em caso de descumprimento, sem prejuízo da responsabilização,
no plano do regresso, do agente público que tiver dado causa ao prejuízo ao erário;

 
(b) ciência à FUNAI - assistente ativo - para facultar o acompanhamento da

diligência, tendo em vista as atribuições institucionais da entidade;



 
(c) realização de diligência por força policial federal - Departamento de Polícia Federal -

para apurar os fatos noticiados (atos concretos voltados ao desbloqueio da estrada e ao soterramento
de um rio, com a utilização de cascalho extraído na própria Terra Indígena e ameaças aos indígenas,
com o fim de assegurar o trânsito de veículos no local) e adotar as medidas necessárias à manutenção
da normalidade no local, inclusive providenciando (garantindo) o apoio policial eventualmente
necessário para a cumprimento da ordem de interdição da estrada que atravessa a TI Canela,
a higidez do meio ambiente (notícia de extração de substância mineral e soterramento de um rio) e
o resguardo da incolumidade física dos indígenas, com a elaboração de relatório circunstanciado
da diligência; a polícia federal deverá entrar em contato diretamente com o Município de
Fernando Falcão, a fim de ajustar o cumprimento da ordem judicial, bem como com a FUNAI,
para acompanhamento da diligência.

 
Oficie-se ao Departamento de Polícia Federal e expeça-se Carta Precatória para intimação

do Município de FERNANDO FALCÃO, sem prejuízo da providência a ser adotada pela Polícia Federal
voltada à realização de contato direto com o ente público municipal, a fim de ajustar o cumprimento da
ordem de interdição, bem como com a FUNAI, para acompanhamento da diligência."

 
Objetivando efetuar defesa judicial dos interesses institucionais dessa entidade pública, nos

autos da ACP referenciada, encaminhamos, para conhecimento e atendimento, a DECISÃO proferida
que, em relação à FUNAI, determinou:

 
1 - Aguardar o contato  do Município de Fernando Falcão, afim de  ajustar, com

ele e com a comunidade indígena, providências eventualmente necessárias para dar
cumprimento à medida de interdição da estrada, com controle de acesso, no trecho que
atravessa a Terra Indígena Canela, resguardando o trânsito aos seus moradores tradicionais,
até que ocorra a sua regularização perante a FUNAI, o IBAMA e a consulta da comunidade
indígena, na forma da Convenção 169 da OIT;

 
2 - Disponibilização de Técnicos/Equipe para acompanhar a diligência que será ser

realizada pela Polícia Federal junto ao local sob litígio, a fim de verificar o efetivo
cumprimento da ordem pelo Município Fernando Falcão.

 
Após a realização das ações de responsabilidade da FUNAI, solicitamos seja comunicada

esta PF/MA, para fins de peticionamento nos autos judiciais.
 
Com votos de elevada estima e consideração,
 
Atenciosamente,
 
 

LUZIA ARY PEIXOTO DE MATOS
PROCURADOR FEDERAL
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