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RECOMENDAC;Ao CONJUN.TA N° 01/2015/MPE-MPF,
( ..

o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA e 0

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, doravante denominados

MINISTERIO PUBLICO, par meio dos signatarios, no uso cle suas atribui<;oes·

constitucionais:

Considerando todas as incumbencias atribufdas ao Poder .

Publico pelo artigo 225, §1°, da Constitui<;ao da Republica, bem como do artigo 258

da Constltui<;ao do Estado do Para;

Consider~ndo que' as condutas e atividades consideradas

lesivas ao meio ambient'e ,sujeitarao os .infratores a sanqoes penais e

. administrativas, independentemente da obrigaqao de reparar 0 dano causado (artigo

225, §3°, da Constitui<;ao dq Republica);
(

Considerando os princfpios e objetivos da Polltica Nacional e

.Estadual de Meio Ambiente, expressos na Constitui<;ao da Republica, na
, >

Constitui<;ao do Estado do Parae nas Leis nO6.938/81 e 5.887/95, respectivamente;
. /

Considerando,o Projeto 4groextrativista (PAE) Juruti

.Velho, criado em 18/11/2005, em atendimento ao Termo de ~justamento de
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Conduta (TA) , compromis!;)otomado do Incra pelo Ministerio Publico, no '

municfpio de Juruti, em terras cadastradas pela Uni~o, destinad'o C!_ regularizar a

posse'de 1.9,98 famflias, que utiliz~m ancestra]mente 0 terrlto,rio de 93,8 mil
hectares, por meio de Contrato de Concessao Real de Usa, 'que estabelece regras

de direitos comunitarios e condicianantes para 0 usufruto desse bem; ,

Consider;tndo que ~ssas '45 comunidades, localizadas as

margens do Lago Grande de Juruti e'lgarape Balaio, afluentes da rriargem

direita do rio Amazonas, foram beneficiadas por essa n!gu,larizac;lo fundiiiria

em razao do teconhecimento' da ancestralidade da ocupa<;aohistor'ica desse
.' , ."

territorio, a partir da Vila MUirapinima, ·sede do PAE, que remonta a antiga
, "

'aldeia dos indios Mundurukus, com origem na Reduc;lo Jesuitic~ iniciada

em 1818 pelo Pe. ,Antonio Manoel Sa.,cl1es;

Considerando que -essa presen<;a historica resultou em
i -

,singular experiencia, associativa das comunidades, como coletivo, formalizado

juridicamente mais recentemente _pelafunda<;aodas associae;5escomunitari.asem"
todas.as comuni'dades/daregiao, cuja base organizacional, desde 0 seu infcio, conta

e contou 1com a assessoria e b .apoio'"da ac;lo miss,ionaria das Irmas

Franciscanas de Maristela,'organiza<;ao integrante da igreja catolica pDFmeio

da Pastoral Social, c9m mais de 40 anos na Vila Muirapinima (JurutiVelho);

Consi~er~ndo que a Associa,c;lodas Comunidades da
~ , .,

Regilo de ,Juruti Velho (Acorjuve) e ,.'composta pel!:is lideran<;as' das

associa~5es e representa as 45 associa<;oe,scomunitarias e, fundada em fllRr<;ode

2004, com base nas associa<;5es existentes ha varios Cinos em todas as

~unidades, para repres,e~ta-Iasnas suas lutas em detesR_dos seus interesses;?
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Considerando a presen(:a- de bauxita no subsolo da regiao,

em grande parte da area coincidente com 0 territorio de interesse comunitario, base

de sua sobrevivencia historicamente, sendo em tais areas autorizadas pelo governo,

primeiramente a pesquisa mineral e, posteriormente, a lavra para 0 conglomerado

mineral Alcoa;

Considerando que tais atividades minerarias receberam --

autoriza(:oes, apesar da presen(:a dos direitos e interesses tradicionais comunitarios
- "~

preexistentes e com muitos impactos e externalidades; caracterizados e definidos

nao somente durante 0 licenciamento ambiental e os debates publicos, mas

principalmente pelo Estudo d~ Perdas e Danos (EPD Juruti Velho) realizado par
, "

meio de acordo entre as partes. pela Cooperativa Ecooideia, 0 qual foi

sistematicamente acompanhado por tecnicos de todas as entidades envolvidas

durante todo 0 seu periodo de realiza(:ao;

. Considerando que as autoriza(:oes concedidas pelo DNPM e
\

pelo orgao ambiental nao afast'am, pelo contrario, confirmam e justificam as

obriga(:oes ambientais, fundiari.as e' sociais, inclusive -as ind~niza(:oes e

compensa(:oes financeiras respectivas, de acordo com a efetiva ocorrencia dos

danos;

.Considerando que os conflitos de interesses envolvendo as

eomunidades tradicionais da regiao de Juruti Velho e a Mina de Juruti da Alcoa

baseiam-se na disputa pelo uso do territorio e pelas fun(:oes dos ecossistemas,

principalmente, pela interven(:ao na estrutura dos ecossistemas, alcan(:ando, assim,

a base de sobrevivencia das comunidades, e' ainda a higidez do meio ambiente

como um todo, bem de uso conium;
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Consid'erando que a finanza<;Elodo EPD-Juruti Velho, com a

entrega dos resultados ao tncra, caracterizando externalidades positivas e

negativas, concluindo pela necessidad~ de indeniza<;Elo de um montante em

recursos fin~nceiros dos aspectos e elementos identificados onde houve diferen<;as

negativas em detrimento dos- interesses comunitarios;

Considerando que tais aspectos e elementos buscam suprir

fun<;oes ou parte da estrutura dos ecossistemas atingidos pelo empreendimento e

que sustentavam de forma coletiva e transindividual os interesses e 0 modo de vida

dos comunitarios,- sendo parte dos fundamentos jurfdicos, amropologicos e

sociologicos que fundamentaram e fundamentam a ceSSElOa titulo perpetuo do

direito real de uso comunitario desses territorios;

Considerando, assim, que os beneffcios oriundos - de

indeniza<;oes e compensa<;oes sao de natureza comunitaria, coletiva e
/ .,...-....,_,

tr~nsindividual, em razao de acompanharem a natureza do bem indenizado, nao

sendo posslvel de ser apropria(ja de forma individual ou fragmentada, posta que

integrantes da estrutura ou da fun<;ao ambiental dos ecossistemas;

Considera~do que os indivfduos e grupos integrantes da

comunidade podem, no entanto, se beneficiar ou auferir beneffcios a partir dos frutos

ou rendimentos de tais bens, de forma regulamentada e equitativa, com esse

regramel)to alcan<;ando a manuten<;ao dos seus beneffcios para a atual e- futuras

gera<;oes;

Considerando os termos da clausula 7 do Termo de Ajuste de

Conduta assinado em Santarem-PA, em 17 de setembro de 2005:
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.',7) :-J\demais, em caso de 'eventual implanta<;ao db

empr.eendime·nto acima ,mencionado", r .,competlra ao
_'

MINISTEIUO. PUBLICO FEDERAL e ao MINISTERIO '

PUBLrC~ DO ESTADO '60 PARA idealiza~ 'e engendrar,

com 0 auxflio das.assoCia<;oes,um nlodelq qe "cohselho gestor"
-, . , /

para OS" possfveis recursos·· a.dvindos' dos direitos' dos
superfidarios, que nao devera ficar a ca,rgp tao~somente das
associ~<;oe~;,

,. '

ConsiderandQ 'as experiencias jEt existentes, mas'

prineipalmente as bases jurfdicas do' ordenamento normativo naciQnal, a melhor,
op<;aopara gerencia( recursos de interesse coletivo ou transindividuais e a forma

• ! ' .

jurfdica da Fund~9ao-,'entEmdidasinteticamer.lte.CO(TlO "urn fundo destinado a um
fim", a qual' 'qeve ser constitufda com Q montante das valores destihados a

indeniza_<;aode perdas e danos e aos direitos de superyicjarios; permitfndo-se, assim,
a manute,n<;aodo capital principal - montante Cia indeniza<;§o e, direitos -

, I \ \ \

correspbndente aD beiJI cOletivo; e a utiliza<;aodos rer1dimentosdesse capital -" a
._, partir da aplica<;aofinanceira e outros mecanismbs' de desenvolvimehto do capital -

\ - '

por meio dos instrumentos a serem gerenciados pela funda~ao, destinados ao
cumprimento 'dos, objetivos 'destatatlos e aos interesses comunitarios' no

, 'f -

planejamento;
./

CQtlsiderando - as re~nioes,_ qebates, e entendimentos
"-- r __ '

reali?a.dosno processo de negocia<;aoe tambem as 'atividaoes t~cnicas e'cientfficas
,- • '_' -..,,! .". 'I , ,J ',_ ... _

prodLizidas,;ao ,Iongo de quase uma, dE§cada,' ajJontaram 'para a necessidade de

trata~ento coletivo de(tais bens, com a p~rspectiva de beneffcios as presentes e

futuras gera<;oes,mas fambem com-p. necessidade 'de nao interferi.rnegativamente,
mas sim, ,na manuten¢ao da ,caracterfstica essencial'da :tradicionalidade dessas
comunidades;

_,- .
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Considerando que, com a entrega do EPD Juruti Velho, se

encontra a oportunidade adequada para constituir 0 arranjo institucional necessario

para 0 gerenciamento publico e·transparente de tais bens, com as regras de acesso,

uso e respectivas obriga<;oes de presta<;ao de contas e todos os regramentos

publicos necessarios;

/
r--._

RESOLVE, nos termos das disposi<;oes do artigo 6°, inciso XX,

da Lei Complementar nO75/93, bem assim do artigo 27, paragrafo unico, e inciso IV,

da Lei nO8.625/93:

1.- REcdMENDAR' a Alcoa~ a Associa~i9 das

Comunidades do Lago J",ruti Velho, e ao Instituto de Coloniza~io e

Reforma ~graria - INCRA, nas,pessoas de seus Representantes legais:

a) Aos dois' primeiros, instituir, de forma individual ou em

conjunto, uma Funda<;ao de Direito Privado destinada_a

receber, administrar, gerenciar, aplicar, tomar contas e

presta-las, definir aplica<;ao financeira e investimentos do
-

principal e dos rendimentos dos valores pagos pela Alcoa

a titulo de indeniza<;ao de perdas e danos e a titulo de di-

reito de superficiarios, ou outras origens, devidas aos co-

munitarios da regiao de Juruti Velho, municfpio de Juruti,

em razao' dos impactos causados pela explora<;ao e be-

neficiamento da bauxita, a qual contera, no mlnimo, em

se~ estatuto, como finalidade precfpua apoiar os princfpi-

os de sustentabilidade, a prote<;ao e preseNa<;ao cultural

e ambiental e 0 desenvolvimento economico e social, das

comunidades do PAE Juruti Velho e regioes vizinhas,

cumprindo-Ihe, especialmente:
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.i. - apoiar a forrnula<;ao da politica de preserva<;ao cul-
.-

tural e de desenvolvimento S.!::'stentaveldas comuni-

dades; ,

ii. - apoiar a formula<;ao e a implementa<;ao de progra-

mas e projetos que valorizem a diversidade cultural·. .

como elemento fundamental 'na constru<;aQ de siste-
. .

mas produtivos, individuais e coletivos, pautados e

/ sustentados na autonomia, na diversidade, tradi<;oes

e saberes populares e na garantia da permanencia,

assim como na melhoria, da qualidade de vida das

comunidades; -

iii. - exigir qLJ~sistemas organizacionais e tecnol6gicos

apropriados, previstos em -programas e projetos, es-

tejam pautado_s pelo princfpio da viabilidade econo:;

mica;' pelas condiQoes ecol6gicas do meio e p()r pro-. . .
cessos de assimila<;ao cultural seletiva, onde os sa-

,beres tecnicos tradicionais sejam valorizados e po-

tencializados como condi<;ao indispensavel :ao bem-

estarsocial e ambiental;

iv. ::garantir 0 envolvimento comunitario e a transparen-

cia das informa<;oes em todas as fases de desenvol-

vimento dos projetos, desde a formula<;ao ate a im-

plementa<;ao e presta<;ao de contas e/ou devolu<;ao;

v. - apoiar e promover a articula<;ao de entidades pu-

blicas e privadas de modo a assegurar a coordena-

<;aoe execu<;ao da politica, prograrnas e ,projetos de

desenvolvimento sustentavel, observando 0 .limite e

. respeito tradicionalmente e historicamente vivenCia-

7
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do e aceito entre as comunidades tradicionais que

habitam 0 territ6rio;

vi. - apoiar 0 desenvolvimento organizacional e instru-

mental das comunidades de forma a minimizar per-

das de valores tradicionais do ponto de vista cultural,

de capital social e socioambientai, e maximizar a ca-

pacidade 'de adapta<;ao ao mundo moderno, com ha-

bil_ita<;aoe fortalecimento das famflias e comunida-

des para assimila<;ao seletiva das oportunidades e

inova<;5es ofertadas, e prote<;ao contra condic;oes de

adversidade social (ex. vioh§ncia, drogas);

vii. - estruturar e apoiar a implementa<;ao do monitora-

mento participativo de aspectos socioculturais e

ecol6gico-ambientais que envolvem as comunidades
i

,
- e 0 contexte bioffsico, socioeconomico e polftico-ins-

titucional em que estao inseridas;

viii. - promover '0 desen\tolvimento de habilidades tecni-,
Gas, administrativas, negociais e relacionais das co-

munidades para a lida com aspectos da modernida-

de (novos mercados, polfficas institucionais, burocra-

cia administrativa, fiscal e financeira)"

ix. - a regra de acesso aos recursos resultantes dos

rendimentos e produtos do capital da Funda<;ao, par

meio de projetos, bois-as e apoios tecnicos e de

capacita<;ao;

x. a presta<;ao de contas publicas de todas as '
I

atividades realizadas;
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b) Tal fundac;aotera a conduc;aode um Conselho C.urador

'constitufdo, paritariamente,' pe,los representantes do

Incra; da Acorjuve, da Alcoa, do Munidpio de Juruti, da
. . .

organizac;ao das Irmas Franciscanas, de Maristela e de

outras associac;oes pertin-entes a serem escolhidas de
comum acofdo entre as primeiras, com a finalidade de
definir e.aprovar o·planejamento e gestao dos recursos e

as decisoes admini~trativas da entidade, reunindo-se e

funcionando de acordo 'com seu regimento e estat\,l~o;

c) A gestao adm~nistrativa.e tecnica da Fundac;ao sera

realizada por profissionais contratados exclusivamente
para esse fim, com os custos de seus salarios por conta
dos recursos destinados .especificamente a gestao
administrativa da entidade;

d) 0 processo de aplicac;aodos recur'sos integrados pelos
rendimentos do montante do capital gerenciado sera
.definido pelo conselho gestor a partir de criterios e. .

objetivos definidos no planejamento de investirnentos de
acordo com as necessidades das comunidades de Juruti
Velho, em areas pridritarias e considerando sempre a
caracterfstica essencial de comunidades tradicionais.

2. No prazo. de 60 dias ap6s 0 recebimento desta os.
recomendados deverao apresentar, ao Ministerio Publico, 0 ate instituidor e os
estatutos da Fundac;ao aprovados e. registrados em carto-rio,, bem assim os
comprovantes dos respectivos recursos depositados destinados a iniciar a instituic;ao

patrimOllial;

3. ADVERTIR que 0 nao atendimento sem justificativa da

presente recomendac;ao importara na responsabilizac;ao e no ajuizamento das
Q
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medidas judiciais civis e criminais, visando a resguardar os bens e interesses ora

tutelados, . inclusive" com a propositura de apropriada ac;ao civil publtca. por

improbidade administrativa, conforme previsto no artigo 11, II, da Lei nO8.429/92,
. .

consistente no iHcito de -retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de offcio.

Publique-se e Encaminhe-se as pessoas e autoridade ora

recomendadas. (~---
'Beh§m/Santarem{Juruti ( 26 de fevereiro de 2015.

~
LHO DE MORAES
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de Justic;a e Procuradora da Republica

Membros do Mi~isterioPublico do Estado do Para e do MinisteriC).. .

Publico Federal no Para.
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