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Em Dezembro de 2013 o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do
Paraná (MOPEAR), após denúncias de violações aos direitos humanos decorrentes da
criação do Parque Nacional do Superagui, mais precisamente na construção/elaboração
do Plano de Manejo3 do Parque, decidiu provocar Defensoria Pública da União, que
então, judicializou a questão.
O PARNA do Superagui é composto por várias ilhas e cada uma delas abriga
uma ou mais comunidades de pescadores artesanais, cada uma delas com representação
própria. Entretanto, o movimento que representa os anseios de parte relevante dos
pescadores e que possui representantes engajados na preservação da cultura local é o
MOPEAR. Na elaboração do Plano de Manejo, pescadores que não representam os reais
anseios das comunidades de pescadores tradicionais participaram do processo, enquanto
os pescadores do MOPEAR foram excluídos do feito, configurando uma violação ao
direito de participação de todos os afetados com a criação do Plano de Manejo.
A Defensoria Pública da União impetrou uma Ação Civil Pública com pedido de
liminar contra o ICMBio, órgão ambiental de gestão de Unidades de Conservação
federais, visando a proteção do meio ambiente e dos interesses coletivos das
comunidades tradicionais que habitam aquele território por meio da garantia de
participação dessas comunidades na elaboração do Plano de Manejo do Parna do
Superagui (PNS). Em 2015, a medida liminar do referido processo de nº 500074288.2015.4.04.7008/PR4 foi concedida pelo Juiz Guilherme Roman Borges, da 1ª Vara
da Justiça Federal de Paranaguá. A medida foi utilizada para sanar as violações
cometidas pelo ICMBio aos direitos das comunidades tradicionais 5 e garantir o acesso
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aos estudos feitos pelo órgão gestor e a efetiva participação de todos os grupos e
associações existentes em Superagui na elaboração do Plano de Manejo do Parque.
Vivemos em um país democrático, onde a participação na vida do país é
assegurada a todos pela própria Constituição Federal, no parágrafo único do art. 1°,
quando afirma que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente”. As comunidades tradicionais têm esses direitos
de participação também garantidos por diversos dispositivos infraconstitucionais,
garantindo, de certa forma, uma maior proteção a seus direitos culturais. Sobre isso
dispõe o art. 7°, da Convenção n°169 da OIT que:
1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas,
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de
desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas,
crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras
que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na
medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico,
social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da
formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de
desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los
diretamente.
Sendo assim, todos os segmentos que fazem parte das comunidades têm o direito
de participar de toda e qualquer decisão que os afete, tanto de forma direta como
indireta, no que tange ao território, ao modo de vida ou a questão econômica.
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