
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

NÚCLEO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS, MINORIAS ÉTNICAS E EDUCAÇÃO 

Excelentíssima Senhora Juíza Federal da 9a. Vara Federal de Porto Alegre,

Trata-se de ação civil  pública interposta pela Associação Arayara

de  Educação  e  Cultura  e  a  Associação  Indígena  Poty  Guarani  em  face  da

Fundação Nacional do Índio – FUNAI, da Copelmi Mineração Ltda e da Fundação

Estadual de Proteçãoi Ambiental Henrique Luís Roesller - FEPAM, objetivando a

imediata suspensão do processo de licenciamento ambiental do empreendimento

denominado  Mina  Guaíba  e,  ao  final,  a  anulação  de  todo  o  processo  de

licenciamento, em razão da ausência no Estudo de Impacto Ambiental apresentado

pelo  empreendedor  de  componente  indígena  referente  à  comunidade  Mbyá-

Guarani Guajayvi, bem como da consulta prévia à referida comunidade prevista na

Convenção 169 da OIT.

 

Versando a presente ação sobre direitos indígenas, é competente a

Justiça  Federal  para  processá-la  e  julgá-la,  conforme  o  artigo  109,  XI,  da

Constituição Federal. 

Assiste  razão aos autores ao afirmarem que o EIA apresentado

pela Copelmi Mineração Ltda, no bojo do processo de licenciamento ambiental do

projeto Mina Guaíba, nada menciona a propósito da terra indígena Guajaivy. Esta

terra indígena dista pouco mais de 1 quilômetro da Área Diretamente Afetada –

ADA do empreendimento, bem como está dentro da sua Área de Influência Direta

– AID, conforme os limites da AID propostos no EIA-RIMA para os meios físico,

biótico e socioeconômico (vide, a propósito, estudo preliminar anexo da FUNAI –

Ofício n.º 26-2019-CTL-Porto Alegre). 

A  terra  indígena  Guajayví está  inserida  em  imóvel  de  1080

hectares,  de  propriedade  da  Companhia  Estadual  de  Distribuição  de  Energia

Elétrica  – CEEE-D, que cedeu 297,2 hectares  da  área para o  Estado do Rio

Grande do Sul, em 2014, para cumprir a função de assentamento indígena, como

esclarecem o Termo de Cessão de Uso e a Declaração em anexo.
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Na  terra  indígena  Guajayví,  vivem  15  (quinze)  famílias  Mbyá-

Guarani, com cerca de 60 (sessenta) pessoas, que contam com a infraestrutura de

casas, escola indígena da SEDUC, horta comunitária, reservatório de água potável

e que recebem atendimento periódico de equipe da Secretaria Especial de Saúde

Indígena  –  SESAI  e  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  no  local,  conforme

informado no Relatório Antropológico em anexo, demonstrando o reconhecimento

dos entes públicos em relação à presença da comunidade indígena na área em

questão.

Cabe lembrar que a Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março

de 2015, e a Instrução Normativa n.º 2, de 27 de março de 2015, estabelecem que

a  Fundação  Nacional  do  Índio  –  FUNAI  deve  participar  dos  processos  de

licenciamento ambiental, quando houver impactos socioambientais diretos a povos

e  terras  indígenas,  localizados  no  limite  de  8  quilômetros  do  empreendimento

submetido  ao  licenciamento,  no  caso  de  mineração  em  região  distinta  da

Amazônia  Legal.  Incumbe  à  FUNAI,  por  meio  da  Coordenação  Geral  de

Licenciamento  da  Diretoria  de  Promoção  ao  Desenvolvimento  Sustentável,

consolidar  Termo  de  Referência  Específico,  contendo  as  exigências  de

informações ou de estudos específicos referentes ao impacto socioambiental de

empreendimento  em  terra  indígena,  a  fim  de  subsidiar  a  realização  pelo

empreendedor  dos estudos dos impactos  relativos ao componente indígena do

licenciamento. Ademais, a FUNAI analisará o Estudo do Componente Indígena do

EIA-RIMA, podendo recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento,

sob a ótica do componente indígena, ou apontar a existência de eventuais óbices

ao  processo  de  licenciamento  e  as  medidas  ou  condicionantes  consideradas

necessárias para superá-los.

Instada pelo Ministério Público Federal, a Coordenação-Geral de

Licenciamento  Ambiental  da  FUNAI,  pelo  Ofício  896/2019/CGLIC/DPDS/FUNAI,

em anexo, esclareceu sua necessária participação no licenciamento em foco. É

importante transcrever as partes essenciais do Ofício:

 Referimo-nos  ao Ofício nº  4119/2019 -  15° Ofício  -  PR/RS, o qual

solicita  informações da Funai  sobre os procedimentos administrativos

adotados  por  essa  autarquia  que  viabilizem  sua  participação  no

licenciamento ambiental do empreendimento referente à instalação do
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Projeto  Mina  Guaíba,  que  consiste  em  mineração  a  céu  aberto  de

carvão  mineral,  localizado  nos  municípios  de  Eldorado  do  Sul  e

Charqueadas,  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  de  interesse  da

empresa Copelmi Mineração Ltda.

2.  Primeiramente,  comunicamos  que  a  Coordenação-Geral  de

Licenciamento  Ambiental  (CGLic)  tomou  conhecimento  do  referido

empreendimento  somente  por  meio  de  ofício  encaminhado  pelo

Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI) e por meio do ofício da

Procuradoria  da  República  no  Rio  Grande  do  Sul  encaminhado  à

unidade  descentralizada  da  Funai  em Porto  Alegre,  não  tendo  sido,

portanto,  instada  pela  Fundação  Estadual  de  Proteção  Ambiental

Henrique  Luis  Roessler  (FEPAM)  a  se  manifestar  no  processo  de

licenciamento ambiental antes da emissão do Termo de Referência para

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento. 

3.  No  entanto,  informamos  que,  conforme  a  Instrução  Normativa  n°

02/15, para a manifestação conclusiva desta Coordenação acerca da

necessidade ou não de procedimentos específicos para o componente

indígena, foi necessária a verificação cartográfica do empreendimento

em relação às terras indígenas e a consulta acerca da existência de

reivindicações  fundiárias  indígenas  na  região.  Só  então,  após  a

conclusão dessas análises, caso o empreendimento estivesse dentro da

distância determinada no Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/15

para  empreendimentos  dessa  tipologia,  seriam  observados  outros

aspectos que poderiam ensejar  na emissão de Termo de Referência

Específico  para  realização  do  Componente  Indígena  do  Estudo  de

Impacto  Ambiental  (CI-EIA),  passando  esta  Fundação,  então,  a

acompanhar  o  processo  de  licenciamento  ambiental  desse

empreendimento.

4.  No  momento,  informamos  que  a  análise  técnico-cartográfica  e  a

consulta  acerca  das  reivindicações  fundiárias   indígenas  foram

concluídas  pelas  coordenações  responsáveis,  indicando  que  o

empreendimento  encontra-se  a  6,95 km da Terra  Indígena  Arroio  do
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Conde, a 1,82 km da Aldeia Guajayví e a 6,12 km da reivindicação de

área  denominada  Pekuruty/Arroio  Divisa,  a  qual  se  encontra  em

qualificação.

5. À vista disso, informamos que, conforme a IN n° 02/15 da Funai, o

próximo  passo  consiste  na  emissão,  pela  CGLic,  do  Termo  de

Referência  Específico  para  elaboração  do  CI-EIA  do  Projeto  Mina

Guaíba, o qual  será encaminhado para a FEPAM, com cópia para o

empreendedor.

6.  Por  conseguinte,  deve ser  encaminhado pelo empreendedor,  para

análise  técnica  desta  Coordenação,  o  Plano  de  Trabalho  para

elaboração do CI-EIA. Após a conferência de atendimento aos itens do

Termo  de  Referência,  poderemos  solicitar  complementações  de

informações  quando  necessárias  ou,  caso  o  Plano de  Trabalho  seja

considerado  apto  para  a  apresentação  nas  terras  indígenas,  será

agendada reunião para deliberação quanto a aprovação do Plano de

Trabalho  e  da  equipe  técnica  por  parte  das  comunidades  indígenas

envolvidas.

Desse  modo,  a  FUNAI  veio  a  saber  do  empreendimento  Mina

Guaíba  e  de  suas  repercussões  nas  aldeias  Guajayvi e  Pekuruty  apenas  em

função  de  informações  recebidas  do  MPF e  do  Conselho  Estadual  dos Povos

Indígenas – CEPI. Note-se que não apenas a TI  Guajayvi, enfocada nesta ação,

está a menos de 8 quilômetros da ADA, mas também a comunidade Mbyá-Guarani

Pekuruty ou comunidade do Arroio Divisa. 

Além de informar a FUNAI da lacuna do EIA-RIMA apresentado

pela  Copelmi,  o  MPF buscou  esclarecer  a  FEPAM acerca  da  necessidade  de

elaboração do componente indígena do Estudo. No começo de setembro passado,

este  subscritor  entregou  ofício  e  documentos  a  respeito  das  duas  citadas

comunidades indígenas em mãos à Diretora-Presidente da fundação, em encontro

na  Procuradoria  da  República  em  Porto  Alegre,  do  qual  também  participaram

membros da equipe técnica responsável pelo licenciamento da Mina Guaíba (vide

o Ofício n.º 4480/2019, em anexo).

4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL
NÚCLEO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E MINORIAS ÉTNICAS

__________________________________________________________________________________________

Desde então, não obstante, tanto o empreendedor como o órgão

licenciador  não  contataram  as  duas  comunidades  indígenas,  iniciando  o

procedimento  de  elaboração  do  componente  indígena  do  EIA-RIMA.  Este  é  o

relato atual do cacique da comunidade Guaijayvi. 

Sem qualquer contato com os indígenas, tampouco houve algum

movimento por parte da FEPAM e da Copelmi no sentido da realização da consulta

prévia da Convenção  n.º  169 da Organização Internacional  do Trabalho sobre

direitos dos povos indígenas e tribais. Como sabemos,  a Convenção n.º 169, da

qual  o  Brasil  é  signatário,  prevê  que  os  governos deverão consultar  os  povos

indígenas  e  comunidades  tradicionais  “cada  vez  que  forem  previstas  medidas

administrativas  ou  legislativas  suscetíveis  de  afetá-los  diretamente”,  de  boa-fé,

mediante  procedimentos  apropriados  e  através  de  suas  próprias  instituições

representativas, tratando-se do chamado direito à consulta prévia, livre e informada

(artigo 6.º,1, "a", e 2).

Em suma,  o  EIA do projeto  Mina Guaíba deveria  contar  com o

chamado  Componente  Indígena,  em  vista  da  presença  de  duas  comunidades

Mbyá-Guarani a menos de 8 quilômetros da ADA e dentro da Área de Influência

Direta – AID do empreendimento para os meios físico, biótico e socioeconômico.

Empreendedor e órgão licenciador, ora réus, foram informados a respeito e ainda

não  tomaram  medidas  para  o  início  da  elaboração  desse  documento.  O

licenciamento  prévio  está  em fase  final,  esperando  complementos  ao  EIA que

serão entregues pela Copelmi até o dia 12 do corrente. Diga-se, aliás, que entre as

complementações  solicitadas  pela  FEPAM  à  Copelmi  consta  pedido  de

esclarecimentos sobre as menções, na audiência pública de Eldorado do Sul, da

existência da aldeia Guaijayvi ao lado da ADA.

Ante  todo  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  manifesta-se

favoravelmente ao pedido dos autores de tutela cautelar para suspensão imediata

do processo de licenciamento do projeto Mina Guaíba, pois há prova inequívoca da

verossimilhança do direito,  isto  é,  da  necessidade de inclusão de Componente

Indígena no EIA-RIMA e de realização de consulta  prévia  livre  e informada às

comunidades  indígenas  afetadas.  Também  é  evidente  o  risco  ao  direito  da

comunidade  Mbyá-Guarani  Guaijayvi pela  continuidade  do  processo  de

licenciamento.
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   Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019.

   Pedro Nicolau Moura Sacco

   Procurador da República
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