
ANEXO 1-
SEI/FUNAI - 1573249 -
Despacho Presidência

(20 páginas)



    

1573249                             00407.024201/2016-03

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : 00407.024201/2016-03
INTERESSADO :  
ASSUNTO : Ação Rescisória nº 5037051-44.2019.4.04.0000/TRF da 4ª Região
PARA : AGU, DPF, CNJ e Corregedoria da FUNAI

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ( X  ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

D E S P A C H O

 

Trata-se  da  análise  da  Informação  Técnica  nº  53/2019/ASSTEC-FUNAI  prestada  por  força  do  despacho
00008/2019/PFE-JUD  SC/PFE-FUNAI-CCO/PGF/AGU  (1480497),  solicitando  a  elaboração  de  documento
com subsídios necessários para o ingresso da Ação Rescisória em face da sentença, transitada em julgado, em
04/04/2019,  proferida  pelo  Exmo.  Juízo  Federal  da  1ª  Vara  de  Pato  Branco/PR,  na  Ação  Declaratória  de
Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Reivindicatória de Propriedade n° 5001335-13.2012.4.04.7012,
acerca da demarcação da pretendida Terra Indígena Palmas.

 

BREVE SÍNTESE DOS AUTOS Nº 5001335-13.2012.4.04.7012;

 

A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Reivindicatória de Propriedade foi
proposta por Enéia de Fátima Andrade Vaccari em face da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da União,
objetivando a declaração de nulidade de procedimento e ato administrativo da citada Autarquia Federal que
reconheceu o imóvel da Matrícula nº 7.983 da Comarca de Palmas/PR como de ocupação, domínio e posse
tradicionais indígenas, reivindicando, cumulativamente, o reconhecimento de que tal área é de propriedade da
autora.

Assim, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido determinando a reintegração de posse à autora, sob
os seguintes argumentos:

Não havia ocupação indígena na área controversa na data da promulgação da Constituição Federal de
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1988 (05/10/1988) – aplicação do marco temporal (PET 3388/RR – Terra Indígena Raposa Serra do Sol);

A FUNAI não comprovou que a ocupação da parte autora é resultante de esbulho ou ilegalidade cometida
pelo Poder Público;

Reconhecida vedação à ampliação da terra indígena já demarcada (aplicação da condicionante XVII –
PET 3388/RR – Terra Indígena Raposa Serra do Sol).

A  Apelação  Cível/Reexame  Necessário  interposta  pela  FUNAI  e  União  foi  julgada  improcedente,  com
manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Na sequência, a FUNAI e a União interpuseram Recursos
Especial  e  Extraordinário,  os  quais  não  foram  admitidos,  em  decorrência  de  que  a  análise  dos  recursos
demandaria o reexame das provas constantes dos autos, conforme disposto na Súmula nº 07/STJ. Com o
decurso do prazo recursal, houve o trânsito em julgado da decisão em 04/04/2019 e foi iniciado o cumprimento
da sentença.

Contudo,  por  determinação  do  despacho  00008/2019/PFE-JUD SC/PFE-FUNAI-CCO/PGF/AGU (1480497)
encaminhado à Diretoria de Proteção Territorial (DPT) com o fito de produzir documentação/estudo robusto
para  viabilizar  o  ajuizamento  de  rescisória  em  face  da  sentença  proferida  nos  autos  n.
5001335-13.2012.4.04.7012, foi produzida a Informação Técnica nº 53/2019/ASSTEC-FUNAI, a qual padece
de vícios conforme se demonstrará a seguir.

 

INTRODUÇÃO;

 

Para efeitos didáticos, dividiu-se este parecer em capítulos.

No primeiro será tratada a sentença e acórdão proferido nos Autos nº 5001335-13.2012.4.04.7012 que foram
atacados  pela  Informação  Técnica  (IT)  nº  53/2019/ASSTEC-FUNAI,  em  que  se  abordarão  as  questões
levantadas na IT, tal como a questão do marco temporal, a aplicação da condicionante XVII – PET 3388/RR e a
consulta  às  comunidades  indígenas.  No  segundo  capítulo  serão  tratados  os  requisitos  processuais  para
propositura da ação rescisória, os fundamentos jurídicos e a questão do critério formal de como a FUNAI é
representada em Juízo (artigo 25, inciso V, do Decreto n° 9010/17).

Outra questão crucial são os fatores ambientais necessários para assegurar o modo de vida tradicional indígena,
por conta disso, foi aberto um terceiro capítulo tratando da questão da dominialidade dos bens de interesse
ambiental, e diante do indeferimento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com
Reivindicatória  de  Propriedade  acerca  da  demarcação  da  pretendida  Terra  Indígena  Palmas  (Autos  nº
5001335-13.2012.4.04.7012), será abordado como isso pode ser encarado pela FUNAI.

Considerando que nossa manifestação poderá conduzir a um paradigma, por ter levantado uma discussão, que
até o momento pode se considerar como de “bastidores”, em que a FUNAI simplesmente não se posicionava de
maneira  concreta  sobre  a  questão  da  aplicação  do  Parecer  n.  001/GAB/CGU/AGU,  e  em se  pautar  pela
Jurisprudência do Pretório Excelso (PET 3388/RR); a fim de consolidar o entendimento, e em trazer a discussão
para o campo da lógica deontológica e filosófica justificando a tomada de decisão, construiu-se um quarto
capítulo, mostrando a construção da tomada de decisão a partir da semiótica da linguagem. Ou seja, a tomada de
decisão não está restrita ao campo meramente político, mas sim, sua gênese parte do entendimento da posição de
questões já decididas dentro do ordenamento jurídico que não deve ser ignorado (CF/88, PET 3388/RR/STF,
Parecer nº 001/GAB/CGU/AGU).

No  quinto  capítulo  será  tratado  do  Parecer  n.  001/GAB/CGU/AGU,  aplicação  do  marco  temporal  e
condicionantes  fixadas  no  julgamento  do  caso  da  Terra  Indígena  Raposa  Serra  do  Sol.  Ressalte-se  que
atualmente  cerca  de  95%  de  todos  os  procedimentos  da  FUNAI  encontram-se  judicializados,  sendo
aproximadamente 170 demarcações e cerca de 490 reivindicações.

A não aplicação do entendimento firmado, já fixado pelo ordenamento jurídico, vem causando sérios prejuízos
ao andamento dos trabalhos que ficam parados, o que também não contribui com a afirmação e efetividade na
defesa dos direitos indígenas – o que é mais uma justificativa a aplicação.

Nesse capítulo ainda será abordado o dever de impessoalidade na Administração Pública e a reprovação da
conduta do servidor em levar um Parecer a se transformar em motivo suficiente para a propositura de uma Ação
Rescisória,  sem  sequer  o  conhecimento  da  Presidência  da  FUNAI,  o  qual  incumbe  representar  judicial  e
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extrajudicialmente a instituição (artigo 25, inciso V, do Decreto nº 9.010/2017).

Por fim, serão apresentadas as providências tomadas em relação às questões suscitadas.

 

1. DA DECISÃO ATACADA PELA INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 53/2019/ASSTEC-FUNAI;

 

Inicialmente,  vale destacar  que a Informação Técnica nº  53/2019/ASSTEC-FUNAI apresentou os seguintes
pontos a serem debatidos em sede da Ação Rescisória: A) Inaplicabilidade do marco temporal face as questões
antropológicas à serem analisadas no contexto da pretendida TI Palmas; B) Ampliação da área da pretendida TI
Palmas, demarcada em 1961, face o RCID realizado no ano de 2000, com reconhecimento da tradicionalidade
da ocupação Kaingang na pretendida TI Palmas / esbulho renitente; C) ausência de participação da comunidade
indígena no processo judicial, por consequência, ausência de produção de provas.

Contudo,  da  análise  dos  argumentos  apresentados  na  Informação  Técnica  nº  53/2019/ASSTEC-FUNAI,
percebe-se que os argumentos não são hábeis a ensejar propositura de Ação Rescisória, tendo em vista o
que segue:

 

1.1. DO MARCO TEMPORAL;

 

Inicialmente,  destaca-se  que  tanto  a  sentença,  quando  o  acórdão,  ambos  proferidos  nos  Autos  nº
5001335-13.2012.4.04.7012 observaram as orientações do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), no caso
do julgamento da PET 3388/RR – STF - TI Raposa Serra do Sol. Neste julgamento paradigmático fixou-se a
tese do marco temporal e as condicionantes que devem ser levadas em consideração por ocasião da demarcação
de terras indígenas (TI).

O marco temporal é o entendimento de que para ser considerada terra indígena tradicionalmente ocupada o local
onde se reivindica a posse deve existir comunidade indígena, com efetiva e formal ocupação fundiária pelos
índios, na data da promulgação da Constituição Federal (05/10/1988).

Percebe-se que a análise da documentação acostada aos autos deixou evidente que na data da promulgação da
CF/88, não haviam indígenas ocupando a região reivindicada.  Ao contrário, há prova documental que a
região era ocupada por não-indígenas desde o ano de 1880, sendo a Fazenda Invernadinha (hoje desmembrada
em várias  propriedades),  tida como limite  da pretendia TI Palmas.  Este fato é  corroborado por  ocasião da
demarcação, em 1961, no qual já constam propriedades lindeiras, pertencentes a não índios há mais de 80 anos.

Tanto  a  sentença  quando  o  acórdão  proferido  na  Apelação  Cível/Reexame  Necessário  n°
5001335-13.2012.4.04.7012 reconheceram inexistir esbulho renitente por não-indígenas sobre a área contestada.

Portanto, não se pode ignorar o marco temporal para análise do caso concreto, conforme Jurisprudência do
Colendo Supremo Tribunal Federal:

 

DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.  O  MARCO  REFERENCIAL  DA  OCUPAÇÃO  É  A
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS
SALVAGUARDAS  INSTITUCIONAIS.  PRECEDENTES.  1.  A  configuração  de  terras  tradicionalmente
ocupadas pelos índios, nos termos do art. 231, § 1º, da Constituição Federal, já foi pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, com a edição da Súmula 650, que dispõe: os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal
não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. 2. A data
da promulgação da Constituição Federal (5.10.1988) é referencial insubstituível do marco temporal para
verificação da existência da comunidade indígena, bem como da efetiva e formal ocupação fundiária pelos
índios (RE 219.983, DJ 17.9.1999; Pet. 3.388, DJe 24.9.2009). 3. Processo demarcatório de terras indígenas
deve  observar  as  salvaguardas  institucionais  definidas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  na  Pet  3.388
(Raposa  Serra  do  Sol).  4.  No  caso,  laudo  da  FUNAI  indica  que,  há  mais  de  setenta  anos,  não  existe
comunidade indígena e,  portanto,  posse  indígena na  área  contestada.  Na hipótese  de  a  União entender  ser

SEI/FUNAI - 1573249 - Despacho Presidência http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

3 de 20 03/11/21, 02:09



conveniente a desapropriação das terras em questão, deverá seguir procedimento específico, com o pagamento
de  justa  e  prévia  indenização  ao  seu  legítimo  proprietário.  5.  Recurso  ordinário  provido  para  conceder  a
segurança. (grifou-se) (RMS 29087, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: Min.
GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  16/09/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-200
DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014)

 

Destaca-se ainda, a visão que a Doutrina possui acerca dos precedentes formulados pelos Tribunais Superiores:

 

“No Brasil, os precedentes do STF e do STJ têm força obrigatória. Tais precedentes são, em sua maioria, de
natureza interpretativa. Não obstante, ainda que considere um precedente instituído para definir o modo de se
concretizar  uma norma de caráter  aberto,  isto  não quer  dizer  que esse  precedente  possa ser  considerado
destituído de fundamento no direito” (Luiz Guilherme Marinoni e Outros, Novo Curso de Processo Civil,
Ed. RT, 2015, Vol. I, pág. 114).

 

Ora, se o Pretório Excelso foi concebido com um escopo especial: guardar e orientar a aplicação da Constituição
Federal  e  unificar-lhe  a  interpretação,  em todo  o  Brasil  (artigo  102,  da  CF),  mostra-se  imprescindível  e
necessário que sua Jurisprudência seja observada, para manter-se firme e coerente, até porque o Poder Judiciário
mantém  sagrado  compromisso  com  a  Justiça  e  a  segurança  jurídica.  Se  outras  instituições  da  República,
simplesmente ignoram a Jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, variando ao sabor do seus sentimentos e
convicções  pessoais,  excentricidades,  paixões  e  humores,  estar-se-á  prestando  um  desserviço  à  sociedade
brasileira.

 

“Um dos bons fatores de estabilidade social e a que tem direito todo cidadão é o da segurança jurídica. Não
basta que a sociedade tenha uma Constituição. É preciso que esta seja respeitada por todos: governantes e
governados. Assim, o Poder Judiciário ganha importância vital no estabelecimento da segurança jurídica, que
é um dos pilares do edifício jurídico do Estado de Direito. Os cidadãos necessitam saber como as leis serão
aplicadas para poderem planejar suas vidas; todas as pessoas na sociedade têm o direito de saber com certeza
o que podem e o que não podem fazer. É o Poder Judiciário que, em última análise, diz como as normas
jurídicas devem ser aplicadas (quando há dúvida, claro). A sociedade conta, portanto, com as decisões fixadas
na jurisprudência para poder respirar a liberdade assegurada pelo Direito e vivenciada na segurança jurídica”
(Luiz  Antônio  Rizzatto  Nunes,  Manual  de  Introdução ao  Estudo do Direito,  Ed.  Saraiva,  2016,  pág.
139/140)

 

Portanto,  a  aplicação  do  marco  temporal  realizada  nos  Autos  n°  5001335-13.2012.4.04.7012,  conforme
preconiza a Doutrina, seguiu perfeitamente o que prevê o entendimento Jurisprudencial já firmado pelo Pretório
Excelso,  por ocasião da análise da demarcação da TI Raposa Serra do Sol.  Em suma,  inexistem motivos
capazes de ensejar a propositura de ação rescisória pautada neste fundamento.

 

1.2. DA APLICAÇÃO DA CONDICIONANTE XVII – PET 3388/RR;

 

Destaca-se  que  o  extinto  Serviço  de  Proteção  aos  Índios  (SPI),  demarcou  no  ano  de  1961  a  terra
tradicionalmente ocupada pelo povo Kaingang com área de aproximadamente 2.944 ha. Contudo, o Relatório
Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID), elaborado no ano de 2000 (Grupo Técnico constituído
pela Portaria nº 102/PRES, de 24/02/2000), fixou a área em 3.770 ha, ou seja, em área superior aos limites
previstos no ano de 1961.

Soma-se que,  os  marcos estabelecidos pelo SPI (em 1961) foram localizados por  ocasião do levantamento
realizado  para  elaboração  do  RCID,  conforme faz  provas  as  fotos  anexadas  ao  referido  relatório,  ou  seja,
demonstram claramente qual a área demarcada da Terra Indígena Palmas.
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Portanto, nota-se que o RCID realizado no ano de 2000 violou a condicionante XVII – PET 3388/RR/STF, cujo
teor é o seguinte: “é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada”. Não obstante, as condicionantes
devem  ser  observadas  em  todos  os  procedimentos  que  envolvem  a  demarcação  de  TI,  conforme  vasta
Jurisprudência sobre o tema:

 

EMENTA:  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  TERRA  INDÍGENA
DEMARCADA NA DÉCADA DE 1970. HOMOLOGAÇÃO POR DECRETO PRESIDENCIAL DE 1983:
REVISÃO  E  AMPLIAÇÃO.  PORTARIA  N.  3.588/2009  DO  MINISTRO  DE  ESTADO  DA  JUSTIÇA.
ALEGADOS  VÍCIOS  E  IRREGULARIDADES  NO  PROCESSO  DEMARCATÓRIO  PRECEDENTE.
DELIMITAÇÃO  DE  ÁREA  INFERIOR  À  REINVIDICADA.  ADEQUAÇÃO  AOS  PARÂMETROS  DE
POSSE  TRADICIONAL  INDÍGENA  (ART.  231  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA):
IMPOSSIBILIDADE. CASO RAPOSA SERRA DO SOL (PETIÇÃO N. 3.388/RR). FIXAÇÃO DE REGIME
JURÍDICO  CONSTITUCIONAL  DE  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  IDÍGENAS  NO  BRASIL.
DESATENDIMENTO  DA  SALVAGUARDA  INSTITUCIONAL  PROIBITIVA  DE  AMPLIAÇÃO  DE
TERRA INDÍGENA DEMARCADA ANTES OU DEPOIS DA PROMULGAÇÃO DE 1988. RECURSO
ORDINÁRIO PROVIDO.  (grifou-se)  (RMS 29542,  Relator:  Min.  CÁRMEN LÚCIA,  Segunda  Turma,
julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014);

 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR  DE  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.
TERRAS  TRADICIONALMENTE  OCUPADAS  PELOS  ÍNDIOS.  DEMARCAÇÃO.  AMPLIAÇÃO.  I  -
Alegação de incompetência do Tribunal para o processo e julgamento do recurso, ao fundamento de usurpação
da competência do STJ, que restou afastada na Reclamação nº 8228. Questão preliminar superada. II - Hipótese
dos  autos  que  retrata  situação  de  ampliação  de  terra  indígena  já  demarcada  nos  idos  de  1991,  questão  já
analisada  pelo  Pleno  da  Excelsa  Corte  no  julgamento  da  Pet  3388,  ficando  estabelecido,  em  salvaguarda
institucional, ser vedada a ampliação da terra indígena já demarcada. Orientações adotadas no julgado que se
aplicam como parâmetro para os casos semelhantes discutindo a demarcação de terras indígenas.  III -
Agravo  de  instrumento  provido.  (AI  0033253-71.2011.4.03.0000  –  TRF  da  3ª  Região  –  Relator
Desembargador Federal Peixoto Júnior – DJ 01/12/2016);

 

Vale  dizer,  o  Colendo  Supremo Tribunal  Federal,  órgão  encarregado  de  guardar  e  orientar  a  aplicação  da
Constituição Federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil, no precedente relativo à chamada "Reserva
Raposa  Serra  do  Sol"  (Petição  n.  3.388/RR/STF),  definiu  os  parâmetros  a  serem  considerados  para  a
demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas.

Desse modo, o RCID ao aumentar a área previamente demarcada no ano de 1961 pelo SPI, violou entendimento
Jurisprudencial fixado pelo Pretório Excelso. Assim, existindo Terra Indígena demarcada, não é permitido a sua
ampliação sob qualquer hipótese.

Este impedimento justifica-se diante do fato de gerar insegurança jurídica, especialmente aos ocupantes de áreas
lindeiras às terras indígenas demarcadas, pois,  sob pena de que mesmo delimitadas poderiam ser revistas a
qualquer momento e ampliadas, forçaria a retirada de não-indígenas da região, gerando ainda mais conflitos.

Dessa forma, a decisão judicial proferida nos Autos nº 5001335-13.2012.4.04.7012 está em consonância com a
orientação exarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o reconhecimento de violação da
condicionante XVII – PET 3388/RR - STF, relativo a vedação de ampliação de TI já demarcada.

 

1.3. DA CONSULTA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS;

 

Certo é que, quando se faz um RCID (procedimento administrativo), por obrigação devem ser consultadas as
comunidades indígenas.

Não obstante, por ocasião da demarcação de Terras Indígenas, o Decreto nº 1.775/96, artigo 2º, §3º determina
que: “O grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas próprias, participará do procedimento em
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todas as suas fases

Inclusive, essa é uma questão que foi analisada pelo Exmo. Juízo na sentença, pois a autora do processo alegou:
“iv) o 'relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena de Palmas' realizado pela
FUNAI  contém vícios  já  que  se  utilizou  marcos  territoriais  indicados  pelos  próprios  índios  e  sem prévia
consulta aos proprietários das áreas em litígio”.

A sentença proferida nos Autos nº 5001335-13.2012.4.04.7012 ao analisar o RCID, validou o entendimento de
que nesta peça são colocadas as provas acerca dos levantamentos feitos pelo GT, dentre os quais a participação
ampla da comunidade indígena. Este fato pode ser observado na ampla quantidade de fotografias encartadas no
RCID.

Desse modo, o RCID trata-se de um relatório técnico assinado por um grupo de trabalho ou exclusivamente por
seu coordenador (antropólogo), fruto de uma série de dados coletados em campo, com participação ativa das
comunidades indígenas, consoante determina a Portaria/FUNAI nº 14/96.

Lado  outro,  no  processo  judicial  a  participação  da  comunidade  indígena  se  dá  através  da  sua  defesa  e
representação  pela  FUNAI,  o  que  efetivamente  foi  realizado  do  começo  ao  fim,  nos  Autos  nº
5001335-13.2012.4.04.7012:

"A parte  autora  busca  a  nulidade  do  procedimento  apontando três  vícios  no  relatório  circunstanciado  de
identificação e  delimitação da terra indígena de Palmas:  utilização de marcos territoriais  indicados pelos
próprios índios; ausência de prévia consulta aos proprietários das áreas em litígio; e, descumprimento do dever
de impessoalidade (artigo 2º, parágrafo 6º do Decreto nº 1.775/96) pela antropóloga Cláudia Tereza Signori
Franco, que assinou sozinha o relatório. No que tange à utilização de marcos territoriais sem critério, observa-
se que as delimitações não foram feitas a esmo. De acordo com o laudo antropológico levado a efeito por
analista integrante do MPF, portanto, parte não interessada na causa, ficou consignado o seguinte (fls. 12/13,
ANEXO2, evento 22): Conforme demonstram os documentos contidos nos processos da Funai acerca da TI
Palmas, o rio Lontras sempre foi um dos pontos controversos da área. Não restam dúvidas de que este rio seja o
limite leste da TI em questão, pois historicamente e mesmo após a revisão dos limites, foi mantido como o
definidor leste; soma-se a isto o fato da fazenda Invernadinha, hoje desmembrada em várias propriedades, mas
que sempre fez divisa com a TI Palmas, também ter o Lontras como Limite. Entretanto, antes dos estudos de
revisão este rio, embora fosse conhecido em campo e pelos indígenas como Lontras, constava nos mapas da TI
e nas cartas do exército, como rio Tamanduá. Este erro, identificado por técnicos da Funai e Incra ainda na
década de 1980, mais especificamente no ano de 1986, foi uma das justificativas usadas pela Funai para montar
um GT com o objetivo de, com base na tradicionalidade da ocupação indígena, regularizar a situação fundiária
da TI Palmas”.

 

Ou  seja,  pela  sentença  e  com  base  na  participação  do  Ministério  Público  Federal,  essas  questões  foram
esgotadas, e pelo direito, não cabe reanálise de provas:

 

“É de se ressaltar também que não induz qualquer invalidade a circunstância de que o relatório foi assinado
apenas pela antropóloga designada como coordenadora do Grupo Técnico, pois tal relatório foi elaborado com
base em trabalhos de campo e subsídios documentais, fotográficos e cartográficos elaborados por todos os
integrantes  do grupo.  Há diversos  elementos  nos  autos  do procedimento  administrativo  que comprovam a
participação efetiva dos demais integrantes do Grupo Técnico, valendo fazendo menção, especialmente aos que
consta das fls. 8, 185, 198, 322, 358, 372 e 607 (evento 27). O art. 2º do Decreto nº 1.775/96, parágrafo 2º, ao
determinar que o relatório circunstanciado seja apresentado pelo Grupo Técnico à FUNAI, não impõe que ele
seja  assinado  por  todos,  mas  que  as  conclusões  nele  apostas  sejam  alcançadas  por  um  grupo,  com
conhecimento técnico em diversas áreas, os quais devem obedecer a uma sequência de atos procedimentais
previamente estabelecidos”.

 

Portanto, tento o Juízo de primeiro grau quanto o de segundo grau esgotaram a questão de forma plena. Ainda,
conforme constou na sentença a FUNAI não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cadeia
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dominial  para  embasar  a  demarcação  e  também  não  conseguiu  corroborar  de  forma  alguma  o  erro  na
demarcação original que desse azo a uma nova demarcação ou alteração de limites da pretendida Terra Indígena
Palmas:

 

“Conforme referido e comprovado à inicial, há posse de não indígenas sobre a área, com título de propriedade,
desde 1880, fato este não controvertido pelas rés em suas contestações e sequer avaliado pela FUNAI nos
estudos de revisão da reserva indígena, que limitaram-se a avaliar a posse atual e não a legalidade da cadeia
dominial. E, embora o estudo de revisão aponte erro por ocasião da demarcação da reserva, não explicitou
como  seria  possível  o  erro  se,  por  ocasião  da  demarcação,  em  1961,  já  havia  propriedades  lindeiras
pertencentes a não índios há mais de 80 anos. Veja-se, ainda, que a alegação de erro na conceituação de limites
decorreu  apenas  de  testemunhos  de  indígenas,  não  fazendo  qualquer  consideração  quanto  aos  títulos  de
propriedade que utilizam os  mesmos marcos geográficos (Rios  das  Lontras)  como limites,  e  expedidos em
momento anterior”.

 

Assim, ficou claro que o protagonismo no processo do RCID foi dos indígenas, cuja participação ficou não só
comprovada, mas foi ela própria que fundamentou a demarcação (ampliação da TI já demarcada em 1961),
como alegou o Ministério Público Federal. Motivo pelo qual não há de se falar em ausência de consulta da
comunidade indígena envolvida:

 

“Veja-se que, conforme múltiplas vezes mencionado ao longo do relatório e dos documentos que o instruem, a
irresignação dos indígenas a respeito da incorreção dos limites da Terra Indígena está documentada deste o
relatório originário (FUNAI/BSB/2251/87,  a  fls.  47/48 e  64 daqueles  autos),  irresignação esta fundada na
alegação de que os limites corretos da TI seriam aqueles que apontam que o rio Das Lontras está a leste do Rio
Tamanduá e que o habitat tradicional dos índios se estende até aquele”.

 

Portanto, não subsistem argumentos de que os povos indígenas envolvidos na demarcação da pretendida Terra
Indígena Palmas não participaram, quer seja no RCID (atuando diretamente com prestação de informações)
ou judicialmente nos Autos nº 5001335-13.2012.4.04.7012 (atuação por representação da FUNAI).  Dessa
forma, este argumento não pode dar fundamento à interposição da ação rescisória

 

2. DOS REQUISITOS PROCESSUAIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA;

 

Para viabilizar a análise dos requisitos processuais para ingresso com ação rescisória, o tema será dividido da
seguinte forma: 2.1) os fundamentos para propositura da ação rescisória; 2.2) a necessidade de critério formal
para ingresso com a ação (autorização do Presidente da FUNAI).

 

2.1 DOS FUNDAMENTOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA;

 

A ação rescisória proposta (autos n. 5037051-44.2019.4.04.0000) pautou-se no artigo 966, incisos V e VII do
Código de Processo Civil, os quais, respectivamente, prescrevem: “violar manifestamente norma jurídica”  e
“obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não
pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.

Porém, em relação ao primeiro fundamento percebe-se que o tema foi esgotado na esfera judicial por meio da
discussão nos Autos n° 5001335-13.2012.404.7012.

Aliás, a FUNAI não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve um erro quando da demarcação
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original  da  terra  indígena  realizada  no  ano de  1961,  que  autorizasse  um aumento  no  tamanho original  da
pretendida Terra Indígena. Nesse sentido a sentença afirmou:

 

“Assim, entendo, é irrelevante se a área deveria ser parte da reserva indígena; Não o era em 1988 e, não
comprovado  ato  ilegal  do  Poder  Público  ou  esbulho  possessório  pela  autora,  é  de  reconhecer-se  a
inconstitucionalidade e ilegalidade do processo de revisão da terra Indígena de Palmas, portanto, impondo-se a
procedência dos pedidos formulados à inicial”.

 

Nesse  sentir,  incabível  a  ação rescisória,  eis  que simplesmente  inadmissível  a  abertura  de  "nova  instância
recursal" com o único fim de rejulgamento da pretensão. Ora, se é certo que "não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos Tribunais" (Súmula 343/STF), com maior razão não é ela cabível quando há perfeita harmonia
entre  a  decisão  rescindenda  e  a  Jurisprudência  pacificada  do  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal  (PET
3388/RR).

 

"A Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, cristalizou o entendimento de que não cabe ação rescisória por
ofensa  a  literal  disposição  de  lei,  quando  a  decisão  rescindenda  se  tiver  baseado  em    texto  legal  de
interpretação  controvertida  nos  tribunais"  (REsp  1001779/DF  -  STJ  -  Relator  Ministro  Luiz  Fux  -  DJ
25/11/2009) .

 

Em relação ao segundo fundamento legal, este foi apenas citado na petição, sem que em nenhum momento se
cogitasse a existência de uma prova nova, hábil a ensejar a propositura da ação rescisória sob esse argumento.
Ao analisar a documentação acostada aos autos da rescisória percebe-se que se trata de reproduções parciais do
RCID do ano de 2000 e outros documentos de anos anteriores, os quais já foram apresentados por ocasião das
contestações nos Autos nº 5001335-13.2012.404.7012, ou seja, não há fatos ou documentos novos.

Em verdade, as alegações que instruem a pretensão rescisória já foram devidamente apreciados pelo Poder
Judiciário, ou seja, não podem ser considerados como aqueles dos quais não se pôde fazer uso á época, e, o que
se pretende,em verdade, é uma inadmissível reapreciação de provas que já existiam na demanda originária, o
que é insuficiente para o cabimento de ação rescisória.

Portanto, nota-se que inexistem subsídios materiais ou legais capazes de justificar a propositura da presente ação
rescisória.  Trata-se de mera tentativa protelatória  por parte  de integrante da Advocacia-Geral  da União em
rediscutir, pela via judicial, matéria já esgotada e com trânsito em julgado. Esta atitude menospreza princípios
básicos da Administração Pública, tais como a eficiência e a segurança jurídica.

Acerca do princípio da eficiência conceitua Maria Sylvia Zanella Di Pietro que o mesmo possui aspecto dúplice:

 

[...] podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera o
melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições, para lograr os melhores resultados, como também
em relação ao modo racional de se organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, e também com o
intuito de alcance de resultados na prestação do serviço público.  (Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro,  Direito
Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002).

 

Portanto, a postura do integrante da Advocacia-Geral da União, viola o princípio da eficiência, ao trazer à tona
matéria amplamente debatida tanto na esfera administrativa (Procedimento de Identificação e Delimitação da
pretendia Terra Indígena Palmas – Autos nº 00407.024201/2016-03 – objeto de duas contestações);  como
judicial (Autos n° 5001335-13.2012.404.7012 movida por Enéia de Fátima Andrade Vaccari em face da FUNAI
e da União), com decisão transitada em julgado.

Soma-se que, como dito anteriormente, a ação rescisória está destituída de provas hábeis a ensejar a procedência
da demanda, pois trata-se de mera argumentação, sem qualquer prova nova, pois a documentação juntada nos
autos da rescisória (estudos realizados na pretendida Terra Indígena Palmas, mediante determinação da FUNAI
e  RCID  parcial,  foi  realizado  no  ano  2000)  são  os  mesmos  já  apresentados  nos  Autos  nº
5001335-13.2012.404.7012.
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Outrossim, em referência ao princípio da segurança jurídica, pertinente registrar que assume valor ímpar no
sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de Justiça Material.

 

“O princípio da segurança jurídica é considerado como uma das vigas mestras da ordem jurídica,  sendo,
segundo J. J. Gomes Canotilho, um dos subprincípios básicos do próprio conceito do Estado de Direito (...)
Embora dando maior destaque ao princípio da boa-fé ou da confiança do administrado na Administração e
dizendo que entre eles, no fundo, existe complementação recíproca com o da segurança jurídica, Juarez de
Freitas,  em  excelente  estudo,  chega  ao  mesmo  entendimento,  demonstrando  que  os  jurisconsultos  Seabra
Fagundes e Miguel Reale são do mesmo posicionamento. Como diz o STF, a “essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitar situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do
cidadão (seja ele servidor público, ou não), representa fatores que o Judiciário não pode ficar alheio. Não
temos dúvidas em sufragar esses posicionamentos, valendo notar que eles encontram supedâneo no próprio
princípio da moralidade administrativa e, como visto, na norma infraconstitucional do inc. XIII do parágrafo
único do art. 2º da Lei 9.784, de 29.1.99” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, Ed.
Malheiros, 2013, pág. 103/104);

 

"O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua
vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança como
elementos constitutivos do Estado de Direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança
–  andam  estreitamente  associados,  a  ponto  de  alguns  autores  considerarem  o  princípio  da  proteção  da
confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-
se  que  a  segurança  jurídica  está  conexionada  como elementos  objetivos  da  ordem pública  –  garantia  de
estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se
prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade
dos  indivíduos  em  relação  aos  efeitos  jurídicos  dos  actos”  (José  Joaquim  Gomes  Canotilho,  Direito
Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra: Almedina, 2000, pág. 256);

 

Daí a conclusão de THEOPHILO CAVALCANTI FILHO de que “a razão fundamental, que justifica o direito, é
a exigência de certeza e segurança nas relações que se estabelecem na sociedade” (O Problema da Segurança
No Direito, Ed. RT, 1964, pág. 52).

Logo,  a  atitude temerária  do integrante  da Advocacia-Geral  da União causa prejuízos  ao combalido Poder
Judiciário  e  a  Administração  Pública  (tempo  para  análise  das  peças  processuais/peticionamento/despacho;
realização  de  audiências  e  recursos  públicos  em  caso  de  condenação  ao  ônus  sucumbencial  no  caso  de
improcedência da ação). Frise-se tudo isso para levar a reanalise de matéria anteriormente decidida pelo Poder
Judiciário, ou seja, exercer simplesmente o inconformismo em relação à decisão judicial já transitada em
julgado.

 

 

2.2. DO CRITÉRIO FORMAL: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL LEGÍTIMA;

 

Fato é que para os mínimos procedimentos na FUNAI, vêm sendo adotadas algumas cautelas, por exemplo, cada
vez que ocorre uma audiência em processos, mesmo para representações simples em audiências, o costume é
que o Presidente da FUNAI constitua formalmente um preposto. Isso ocorreu recentemente, por exemplo, em
audiências  que  tratam da  Usina  de  Belo  Monte,  onde foram realizadas  videoconferências  com o MPF em
Altamira/PA.

Tudo isso tem o condão não de se constituir em óbice ou mera formalidade, mas sim de resguardar os interesses
da Administração Pública, diante dos princípios da eficiência e cooperação entre os órgãos da Administração.
Denota a legitimidade da representação processual, não só de maneira formal, mas também o comprometimento
da Autoridade máxima, que é o Presidente da FUNAI.

SEI/FUNAI - 1573249 - Despacho Presidência http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

9 de 20 03/11/21, 02:09



Contudo, a Ação Rescisória (Autos nº 5037051-44.2019.4.04.0000) foi promovida sem sequer o conhecimento
do Presidente da autarquia, quanto mais sua assinatura ou outorga de poderes para autorizar o ingresso com a
ação judicial, o que se constitui também como um grave defeito processual, por força do artigo 25, inciso V da
Decreto n. 9010, de 23 de março de 2017.

 

PROCESSO  CIVIL.  NULIDADE  PROCESSUAL.  IRREGULARIDADE  DO  "JUS  POSTULANDI"  E
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD PROCESSUM". 1. SEM INSTRUMENTO DE MANDATO NÃO PODE O
ADVOGADO FUNCIONAR EM JUIZO (ART. 37 DO CPC). 2. INTIMAÇÃO REALIZADA EM PESSOA
SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. 3.  A REPRESENTAÇÃO DA FUNAI,  POR FORÇA DE LEI,
CABE AO SEU PRESIDENTE. 4. AGRAVO PROVIDO (AI 0023316-58.1992.4.01.0000 - TRF da 1ª Região
- Relator Desembargador Federal Eustáquio Silveira - DJ 07/02/1994).

 

Portanto, a ausência de requisito essencial (outorga de poderes) conduz necessariamente à extinção do processo
sem análise de mérito, de acordo com o Código de Processo Civil.

 

3. DA DOMINIALIDADE DOS BENS DE INTERESSE AMBIENTAL E DOS SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS;

 

Um dos pontos sobre o qual se fundamenta a ação rescisória seria supostamente o prejuízo às comunidades
indígenas acerca da utilização dos serviços ambientais ou ecossistêmicos proporcionados naquele ambiente. De
fato, esta é uma questão que merece atenção, e, portanto, deve ser salientada.

Inicialmente, ressalte-se a diferença entre a dominialidade dos bens de direito civil da dominialidade do bem
ambiental, no sentido de macrobem.

A Constituição Federal brasileira de 1988 quando afirma em seu artigo 225 que “Todos têm direito ao meio
ambiente  ecologicamente  equilibrado,  bem de uso comum do povo e  essencial  à  sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”; a expressão não tem o alcance da expressão do Código Civil (CC), não se referindo a classificação
elaborada pelo Direito Administrativo.

Ou seja, não significa que os bens ambientais sejam todos públicos, pertencentes ao Estado, essa não foi a
intenção do legislador, o que se quis dizer foi, na verdade, um interesse comum do povo, portanto, passível de
uma especial proteção estatal.

A expressão foi inserida a fim de reforçar a característica de direito coletivo, transindividual, de terceira geração,
que se constitui o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em que o Poder público é um gestor do
meio ambiente, sendo este um conceito de bem em sentido amplo, trata-se de um macrobem, a ser assegurado e
protegido.

Como exemplo da diferença entre a classificação do Direito Administrativo e a do Direito Ambiental, é que os
bens ambientais ou “bens de uso comum do povo” inseridos no caput do art. 225 CF/88, diferentemente dos
“bens de uso comum do povo” contidos na classificação da doutrina administrativista, e inserido no art. 99, I, do
CC, não são passíveis de desafetação.

O que se quis dizer é que apesar de não serem esses bens ambientais de natureza pública, são de interesse
público. De acordo com Romeu Thomé, citando a melhor doutrina administrativista “a influência exercida pelo
Poder Público sobre os bens situados em seu território decorre de seu ‘domínio eminente’, poder político que
permite ao Estado, de forma geral,  submeter à sua vontade todos os bens situados em seu território”.  Tal
domínio não tem qualquer relação com o domínio de caráter patrimonial, é decorrente da própria soberania que
emana do Estado e alcança o que estiver em seu território.

O domínio eminente abrange três categorias de bens: públicos; privados; e os não sujeitos ao regime normal de
propriedade, como por exemplo, as águas. 

Dessa forma, tais bens situados em território nacional poderão sofrer de alguma forma, influência do Estado,
pois mesmo não sendo proprietário de todos os bens, o poder geral que advém da própria soberania lhe dá
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alcance para regular os bens que estão dentro do território, podendo vir o Estado a instituir regimes
especiais que os afetem.

A informação técnica dissertou citando Habermas:

 

“Jürgen Habermas,  debruçando-se sobre o desafio do direito  e  da democracia,  perceberá que os  sistemas
especializados  das  racionalidades  técnicas  modernas  tendem  a  afastar  um  maior  entendimento  e  uma
solidariedade em relação ao mundo da vida (que é complexo, dinâmico, multifacetado). Nesse sentido, o direito,
que a princípio só pensaria suas relações estritas de validade das normas, acaba fechando as portas para
compreensões  mais  avançadas  que  possam  se  aproximar  dessa  multiplicidade  complexa  (do  âmbito  da
facticidade),  passando,  ao  invés,  a  colocar-se  a  colonizar  o  mundo  da  vida.  Em  outras  palavras,  para
Habermas,  esses  sistemas  especializados  calcados  em saberes  técnicos  fechados  perdem a  capacidade  de
comunicação com o mundo da vida, tornando impotente a racionalidade comunicativa”.

 

De fato, a informação técnica está correta em dizer que a racionalidade da dominialidade da ocupação do espaço
e  utilização  dos  serviços  ambientais  pelos  indígenas,  direito  transindividual,  ultrapassa  a  ótica  civilista
tradicional. Porém, a informação técnica se equivoca ao tentar equiparar novamente este direito a um instituto
do  direito  civil  que  é  o  indigenato  (o  qual  sequer  é  aceito  pelo  Pretório  Excelso),  recusando  a  lógica  e
racionalidade dos bens ambientais, que estão além desta lógica reducionista, desconsiderando que o indígena é
um ser livre não limitado aos territórios demarcados, e o direito aos serviços ambientais é de natureza
difusa.

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  diferentemente  de  Países  como  a  Alemanha,  onde  os  rios  possuem
concessão  de  exploração  por  particulares  e  somente  o  detentor  da  concessão  pode  extrair  o  recurso,  por
exemplo,  retirar  os  peixes  de  determinado  rio  e  vendê-los;  no  Brasil,  os  bens  ambientais  e  os  serviços
ecossistêmicos prestados, regra geral, pertencem à coletividade.

Motivo pelo qual os indígenas, seres livres, continuarão usufruindo dos serviços ecossistêmicos da região, e o
indeferimento no aumento dos limites da área demarcada não impede o acesso a tais serviços ambientais, por
exemplo,  água  para  consumo,  pescar  nos  rios,  recreação  e  tudo  o  mais  necessário  para  o  bem-estar  da
comunidade indígena.

Assim, essa tutela vem sendo exercida pela FUNAI, a fim de que os povos indígenas possam exercer seu modo
de  vida  tradicional,  e  usufruam  de  forma  harmônica  e  sustentável  de  um  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado.

 

4. ANÁLISE SEMIÓTICA;

 

Há algum tempo, os embates entre ideias divergentes rendiam grandes tratados de filosofia, por exemplo, cartas
trocadas entre pessoas com pensamentos distintos e a cada correspondência o seu receptor desenvolvia mais
brilhantes ideias.

Na modernidade líquida, a automatização do pensamento e a necessidade de afirmação numa sociedade em que
os atores estão em fluxo constante de substituição por outros que possam atender às urgências do momento,
pode dar espaço para que as conclusões sejam dadas antes mesmo da articulação do pensamento que deveria
justificá-lo, sendo necessário e justo fazer um parêntese sobre a necessidade do diálogo, proposta, por exemplo,
por Habermas.

Há também na contemporaneidade filósofos que defendem que a superação do paradigma da razão pelo da
linguagem rendeu ensejo a que respeitáveis correntes admitissem diretamente que "a linguagem deve ser tida
como algo constitutivo do ser humano, algo imanente. A linguagem surgiu com o homem e o homem surgiu com
a linguagem", como destacou Reinholdo Aloysio Ullmann (Antropologia: o homem e a cultura. 3ªed. Petrópolis:
Vozes,  1991,  pág.  122),  ao sintetizar correntes que consideram a faculdade da linguagem como algo dado,
inerente ao ser humano, independente da experiência (da linguística estrutural de F. Saussure até gramática
gerativa  transformacional  de  N.Chomsky).".  Os  limites  da  minha  linguagem significam os  limites  do  meu
mundo", expressou Wittgenstein no famigerado aforismo 5.6 do Tractactus  (Tratactus lógico-filosófico. 4ªed.
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Lisboa: CalousteGulbenkian, 2008, pág. 114).

Do exercício de tal faculdade, advém a língua, fator social:

 

Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada,
essencial  dela,  indubitavelmente.  É,  ao mesmo tempo, um produto social  da faculdade da linguagem e um
conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos
indivíduos. (Ferdinand de Saussure, Curso de linguística geral. 6ªed. São Paulo: Cultrix, 1974, pág. 17);

 

De fato, no começo do século XX o pai da linguística moderna, Saussure concebeu a semiologia, "uma ciência
que estude a vida dos signos no seio da vida social" (Ibidem, pág. 24). Outrossim, juristas conceberam o direito
também como produto social da linguagem. De outro lado, a ciência do direito emite discursos sobre tal tecido
linguístico-normativo, constituindo-se, pois, em metalinguagem. Não poderia ser diferente. Lourival Vilanova
preleciona, com a precisão que lhe é peculiar: "As normas estão no mundo do direito positivo; e as descrições de
normas no nível do conhecimento jurídico. Linguagem descritiva aqui; linguagem prescritiva ali"  (Lourival
Vilanova, As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: RT, 1977, pág. 25).

São linguagens:  direito  e  ciência  do direito.  A segunda,  em extensão,  compreende o  conjunto  de  todas  as
proposições que descrevem a linguagem do direito. Linguagens que são, tanto uma quanto outra admitem três
níveis de análise: sintático, semântico e pragmático. O primeiro leva em conta a estrutura interna da linguagem
(nível lógico); o segundo, o significado (nível conceitual ou interpretativo); o terceiro, a relação dos usuários
com a linguagem (nível da aplicação):

O aspecto pragmático da linguagem concerne às características de sua utilização (motivações psicológicas dos
falantes, reações dos interlocutores, tipos socializados da fala, objeto da fala, etc.) por oposição ao aspecto
sintático  (propriedades  formais  das  construções  linguísticas)  e  semântico  (relação  entre  as  unidades
linguísticas e o mundo) (Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.
São Paulo: Malheiros, 2008, pág. 43).

Esses apontamentos relevam que proposições sobre o direito positivo se submetem a testes de consistência nos
diversos planos da linguagem. No plano sintático, consistência lógica; no plano semântico, validez conceitual;
no  plano  pragmático,  eficácia  da  proposição  na  influência  e  previsibilidade  dos  comportamentos  dos
destinatários  da  linguagem  normativa  (eficácia  social  das  normas,  previsibilidade  das  decisões  judiciais  e
aplicações outras).

Assim a  formulação de  juízos  que  se  pretendam racionalmente  fundamentados,  como crítica  intersubjetiva
desses mesmos juízos “...pressupõe clareza tanto acerca da estrutura das normas de direitos fundamentais
quanto acerca de todos os conceitos e formas argumentativas relevantes para a fundamentação no âmbito dos
direitos fundamentais”. Deveras, “se não há clareza acerca da estrutura dos direitos fundamentais e de suas
normas, não é possível haver clareza na fundamentação nesse âmbito” (Ibidem, pag. 45).

 

4.1. ANÁLISE DO ARGUMENTO – JUSTIFICAÇÃO EXTERNA;

 

Não há dúvida acerca dos ganhos que tal clareza estrutural e conceitual produziria em muitas áreas. O ponto não
se ajusta apenas à dogmática jurídica. O cientista da língua ganha em precisão com a possibilidade de fazer
linguística com maior rigor. Com a mesma nitidez o cientista das ciências naturais formulará teorias. O filósofo
analítico discriminará não sem menor clareza os discursos com sentido e aqueles sem sentido, fundamentando
com extraordinário vigor os primeiros. O jurista com mesma exatidão dissecará sistemática e conceitualmente o
direito vigente.

Se assim é, então se faz possível dar uma nova formulação - talvez não melhor, mas ao menos um pouco mais
rigorosa ao nosso argumento, isolando-lhe as premissas, fundamentos por meio dos quais se segue a conclusão
e, por fim, esta mesma, na condição de corolário das premissas. Fundamentos: o Colendo Supremo Tribunal
Federal interpreta as normas constitucionais, somente julgamentos em sede de repercussão geral são vinculantes,
de toda forma precedentes são importantes e ostentam a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta
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Corte do País, do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em se cogite da superação de suas
razões esclarecendo o entendimento da Constituição Federal,  sendo o que contraria  a  norma-constituição é
inconstitucional (F1); prevalece nas demarcações de terras na modalidade “tradicionalmente ocupadas” o marco
temporal de 1988, até porque o artigo 67, do ADCT, reforça esse entendimento (F2); o pretendido aumento no
território na demarcação de Terra Indígena Palmas realizado na modalidade “terra tradicionalmente ocupada”
está dissonante da Constituição Federal (F3); Conclusão: a demarcação administrativa da Terra Indígena Palmas
foi inconstitucional,  por violar o entendimento constitucional estabelecido (C). Por outra,  a consequência C
decorre dos fundamentos F1, F2 e F3. Em termos formais: dados os fundamentos F1, F2 e F3, então deve ser a
conclusão C (F1&F2&F3╞C).

De fato, a justificação externa do argumento objeto de análise não padece de maiores problemas. De saída, por
brevidade, deixa-se de justificar a razão pela qual "atos administrativos que contrariam norma constitucional
são inconstitucionais", toma-se esse fundamento como algo evidente que não necessita de maiores comentários,
não ao menos para os objetivos desse texto.

Sendo assim, não se pode ignorar que as premissas do argumento objeto de análise encontram-se justificadas ao
menos sob o aspecto externo. Doravante, à vista de tais fundamentos, o argumento será testado na perspectiva da
justificação interna.  Em outras palavras,  tomados os fundamentos como justificados,  a coerência interna do
argumento será objeto de teste metodológico com arrimo no qual  será afirmada ou rechaçada a higidez da
conclusão sobre a inconstitucionalidade das demarcações na modalidade “terras tradicionalmente ocupadas” de
territórios constituídos após 1988.

 

4.2. JUSTIFICAÇÃO INTERNA;

 

Estabelecidos e justificados os fundamentos, cabe doravante a pergunta: qual o tipo de metodologia justificaria
extrair dos fundamentos F1, F2 e F3 a conclusão C? O raciocínio “primo ictu oculi” parece claríssimo. Ora, se
qualquer ato que estiver em contradição com a Constituição Federal é inconstitucional e se a demarcação de
terras indígenas ocupadas após 1988 na modalidade “tradicionalmente ocupadas” estão em contradição com a
definição  de  tradicionalidade,  então  à  evidência  segue-se  a  conclusão:  tais  atos  de  demarcação  nessa
modalidade de áreas ocupadas após 1988 são inconstitucionais!!!

No entanto, a reflexão sobre a validade do argumento não prescinde do exame da natureza de seus elementos: as
normas jurídicas como gênero de duas espécies, regras e princípios. Sobre o assunto, Robert Alexy na obra
“Teoria dos Direitos Fundamentais” descortinou uma distinção estruturante entre tais espécies de normas.

Antes da delimitação das espécies, convém o exame do gênero. Porém, é de bom aviso advertir que o próprio
conceito  de  norma,  definição  das  mais  abstratas  e  importantes  da  filosofia  do  direito  (Robert  Alexy,  La
naturaleza  de  la  filosofía  del  derecho.  Doxa,  Barcelona,  n.26,  2003,  p.154.  Disponível  em:
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-naturaleza-de-la-filosofa-del-derecho-0/>.  Acesso  em  30  abr.2014),
gera muita polêmica, pois toca em ponto fundamental da ciência do direito, pressupondo decisões a respeito de
seu objeto, método, enfim, de seu caráter (Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, pág. 52). A par da divergência, norma de direito fundamental,
semanticamente considerada tal  como concebida por Alexy, constitui  o significado extraído de determinado
enunciado  normativo  segundo  três  modais  deônticos,  quais  sejam:  é  obrigatório  (modalidade  deôntica  da
obrigação ou do dever), é proibido (modalidade deôntica da proibição) ou é permitido (modalidade deôntica
permissão). Factível, ainda, o seguinte cotejo: o enunciado proposicional está para o enunciado normativo assim
como a proposição está para a norma; ou, como destacou Alexy, “a relação entre enunciado normativo e norma
equivale à relação entre enunciado afirmativo e afirmação” (Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais.
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, pág 57).

Por oportuno, não é preciso ser versado no assunto para constar que a Constituição Brasileira de 1988 albergou
em seu texto inúmeros e contraditórios valores. Há na Constituição valores das mais variadas ideologias sociais
e liberais, o que intensifica a importância da consideração de todos eles para a argumentação jurídica. E tal
constatação se aplica com ênfase no âmbito ambiental e na defesa das populações tradicionais, seara em que
inúmeros princípios alçaram o altiplano constitucional.

Daí avulta em importância a interpretação teleológica. Neste diapasão, Maria Helena Diniz assevera:
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“O processo sociológico ou teleológico objetiva, como quer Ihering, adaptar a finalidade da norma às novas
exigências sociais. Adaptação esta prevista pelo art. 5° da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro. A
interpretação, como nos diz Ferrara, não é pura arte dialética, não se desenvolve como método geométrico num
círculo de abstrações, mas perscruta as necessidades práticas da vida e a realidade social. O aplicador, nas
palavras de Henri de Page, não deverá quedar-se surdo às exigências da vida, porque o fim da norma não deve
ser a imobilização ou a cristalização da vida, e, sim, manter contato íntimo com ela, segui-la em sua evolução e
a ela adaptar-se. Daí resulta, continua ele, que a norma se destina a um fim social, de que o magistrado deve
participar, ao interpretar o preceito normativo” (Maria Helena Diniz, Compêndio de Introdução à Ciência do
Direito, à filosofia do Direito, à sociologia jurídica, 23ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 460)

 

Assim, as regras constituiriam preceitos normativos sem medida de cumprimento; ao passo que os princípios
admitiriam tal medida. Além disso, embora qualquer norma seja um preceito de comportamento – situando-se
no âmbito do dever ser, no campo deôntico, portanto -, as regras são normas que imputam a um determinado
comportamento certa consequência; ao tempo que os princípios estipulam apenas objetivos a ser alcançados sem
estipular as condutas por meio das quais os objetivos hão de ser alcançados. Daí que podemos asseverar com
inspiração na doutrina de Ávila que regras são preceitos deonticodeontológicos; enquanto princípios comandos
deonticoteleológicos (Humberto Ávila, Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.
12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, pág. 68).

A  distinção  vem  a  calhar.  A  aplicação  de  princípios  por  parte  dos  operadores  do  direito  exige  cuidados
metodológicos  especiais.  Isso  porque,  a  despeito  de  pertencerem  ao  mesmo  gênero  (normas),  princípios
distinguem-se estruturalmente das regras,  o  que conduz a um método de aplicação diferenciado quando se
estabelece, à guisa fundamento de um argumento, princípios e não apenas regras.

As regras aplicam-se a partir do método da subsunção. Sucedido no mundo fenomênico a conduta por elas
prevista, dá-se a consequência estipulada. Já princípios aplicam-se por ponderação. Talvez essa última assertiva
precise ser melhor reforçada.

Na condição de normas que admitem medida de cumprimento, é na colisão entre princípios que se apurará tal
medida. Essa colisão, por sua vez, não se estabelece no âmbito abstrato dos princípios. Nesse âmbito, princípios
são mandamentos de maximização, não encontram limites para realização dos fins por eles colimados. Vale
remarcar: tomados isoladamente, os princípios não conhecem limites, reinam soberanos e não se submetem a
concessões.  Porém, é no âmbito da colisão que princípios conhecem limitações fáticas e jurídicas para sua
concretização, onde podem ser aplicados em maior ou menor medida conforme tais limites.

Destarte, diversamente das regras, princípios constituem mandamentos de otimização (Robert Alexy, Teoria dos
direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, pág. 90). Com tal
expressão Alexy quer significar exatamente que o cumprimento dos princípios, diferente do das regras, pode se
dar em diferentes graus e depende não só das circunstâncias fáticas, mas também jurídicas. Daí que um princípio
não pode ser aplicado em desconsideração dos demais existentes no mesmo sistema jurídico, pois, ao fazê-lo, o
operador desconsidera por completo suas limitações, uma delas os princípios colidentes (limitações jurídicas).

Além do mais, vale ressaltar que, como se viu, especialmente no caso em tela, que a ponderação, mais que a
simples subsunção, exige muitas vezes a análise de elementos extrajurídicos, reclamando o labor técnico de
cientistas, a fim de se avaliar a adequação da norma aos interesses sociais.

Para sopesar a dimensão que cada princípio assume no caso em tela é mister que se detenha o conhecimento
científico dessa realidade, o qual é muitas vezes multidisciplinar, envolvendo outras ciências tal como biologia,
ecologia, química, antropologia, engenharia, sociologia, entre outras; tornando a ciência que trata dos direitos
indígenas muito mais complexa do que as ciências jurídicas tradicionais que, via de regra, não vão muito além
da dogmática tradicional.

Por todo o exposto, conclui-se que as ações da FUNAI devem obedecer à lógica da multidisciplinaridade. De
um lado, a subsunção dos fatos à norma na aplicação e andamento em consonância com o ordenamento jurídico
vigente no que tange aos critérios temporais de demarcação de terras indígenas na modalidade tradicionalmente
ocupadas, pois não há como fugir ou negar a existência da norma como ela é. E de outro, a aplicação deve ser
sempre acompanhada da ponderação, cotejando os princípios e valores em questão, mediante análise cuidadosa
e casuística, aplicando-se, se for o caso, a mediação de conflitos socioambientais, a fim, inclusive, de evitar o
indefinido e o prolongar dos conflitos que podem se estender por anos no Judiciário, que a nada interessa na

SEI/FUNAI - 1573249 - Despacho Presidência http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

14 de 20 03/11/21, 02:09



proteção dos direitos indígenas.

 

5. PARECER 001/GAB/CGU/AGU: APLICAÇÃO DO MARCO TEMPORAL E
CONDICIONANTES NO JULGADO DO CASO TI RAPOSA SERRA DO SOL;

 

 

O Decreto nº 2.346/97, estabelece que as decisões judiciais devem ser observadas pela Administração Pública
Federal, conforme preceitua o artigo 1º, caput da referida legislação:

 

Art. 1º: As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e definitiva, interpretação do
texto  constitucional  deverão  ser  uniformemente  observadas  pela  Administração  Pública  Federal  direta  e
indireta, obedecidos aos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

 

Por essa razão, a fim de dirimir dúvidas acerca das formas de interpretação e aplicabilidade das condicionantes e
do marco temporal na demarcação de Terras Indígenas, a Advocacia-Geral de União (AGU) elaborou o Parecer
001/2017/GAB/CGU/AGU, o qual destaca:

 

“As denominadas salvaguardas institucionais  às  terras indígenas,  portanto,  nada mais  são do que normas
decorrentes da interpretação do texto da Constituição, especialmente dos artigos 231 e 232, realizada pelo
Supremo Tribunal  Federal.  Como esclareceu o  Ministro  Luis  Roberto  Barroso,  "as  condições  em tela  são
elementos que a maioria dos Ministros considerou pressupostos para o reconhecimento da demarcação válida,
notadamente por decorrerem essencialmente da própria Constituição. Na prática, sua inserção no acórdão
pode ser lida da seguinte forma: se o fundamento para se reconhecer a validade da demarcação é o sistema
constitucional,  a Corte achou por bem explicitar não apenas esse resultado isoladamente,  mas também as
diretrizes desse mesmo sistema que conferem substância ao usufruto indígena e o compatibilizam com outros
elementos igualmente protegidos pela Constituição [...] as salvaguardas institucionais constituem comandos
gerais direcionados à atuação dos órgãos estatais nos processos de demarcação de terras indígenas. Elas foram
construídas interpretativamente, a partir da Constituição, com esse propósito muito claro e definido”.

 

Tomando essa finalidade por norte,  a Lei Complementar n.  73/1993, nos artigos 40, §1º e 41, prevê que o
parecer  da  Advocacia-Geral  da  União,  devidamente  aprovado pelo  Presidente  da  República,  possui  caráter
cogente (parecer normativo), cabendo aos órgãos e entidades federais a obrigação de cumprir suas orientações.

Por essa razão, não cabem aos servidores questionar a aplicabilidade ou ignorar as determinações contidos
no Parecer 001/2017/GAB/CGU/AGU, o qual visa aplicação das salvaguardas institucionais fixadas às terras
indígenas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no PET n. 3.388/RR a todos os processos de demarcação de
terras indígenas (RMS 29542 e RMS 29087).

Segundo a formulação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), os pareceres aprovados
pelo Exmo. Presidente da República são de cumprimento obrigatório pelos órgãos federais, inclusive sob pena
de exoneração:

 

“Os  pareceres  da  Consultoria-Geral  da  República  aprovados  pelo  Presidente  da  República  devem  ser
cumpridos  pelos  órgãos  federais,  sob  pena  de  exoneração  dos  responsáveis  demissíveis  “ad  nutum”  ou
processo administrativo contra os estáveis” (Formulação nº 219/DASP);

 

Dessa forma, o citado parecer é, indubitavelmente, vinculante à atuação dos órgãos da Administração Pública
Federal direta e indireta. Por conseguinte, ignorá-lo significa violação de deveres do servidor público federal
previstos na Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cuja análise será feita adiante.
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5.1. DO DEVER DE IMPESSOALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO;

 

A  Administração  Pública  deve  se  pautar  em  princípios  basilares  e  estruturantes,  tal  como  Moralidade,
Legalidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência, conforme previsto no artigo 37, caput, da Constituição
Federal.

Diante do fato de que a ação foi intentada sem o conhecimento da Presidência da FUNAI, a qual conta com uma
estrutura administrativa hierarquizada, cujo subsídio foi assinado exclusivamente pelo servidor Mozart Augusto
Mariano Machado, feriu-se o princípio da impessoalidade dos atos administrativos.

Cumpre ainda ressaltar que a partir da Informação Técnica nº 53/2019/ASSTEC-FUNAI seriam analisados os
argumentos contidos, cabendo ao Presidente da FUNAI deliberar sobre a propositura ou não da Ação Rescisória,
tendo  as  atribuições  e  vertente  hierárquica  da  citada  autarquia.  Destaca-se  que  este  ato  decisório  é  de
competência  exclusiva  do  Presidente  da  FUNAI,  porque  pela  lei,  este  é  o  único  que  pode  representar  a
Autarquia nas vias judiciais e extrajudiciais (art. 25, inciso V da Decreto n. 9010/2017).

Assim, os atos decisórios na demarcação, são de competência de determinados agentes, por força da legislação:
atos decisórios são do Presidente da FUNAI, o qual aprova ou desaprova o relatório, na forma do §7º do artigo
2º do Decreto nº 1775/96; do Ministro da Justiça, o qual declara os limites, determina diligências ou desaprova a
identificação, na forma do artigo 2º, §10ºdo Decreto nº 1775/96; e do Presidente da República, o qual homologa
o ato do Ministro da Justiça, na forma do art. 5º do mesmo diploma.

Dessa forma, o relatório técnico e pareceres dessa natureza são meras peças informativas que servem de base,
tanto  ao  despacho  do  Presidente  da  FUNAI  como  a  posteriores  atos  administrativos  nos  processos  de
demarcação, compostos ainda de atos do Ministro da Justiça e do Presidente da República.

Inclusive,  a  ausência  de  comunicação  e  diálogo,  impediu  o  amplo  debate  da  questão  dentro  do  órgão
administrativo. E, enquanto de um lado há procedimentos que estão aguardando providências, este cuja decisão
é relativamente recente (Abril/2019) passou na frente de centenas de outros, frise-se que existem, por exemplo,
cerca de 490 reivindicações de terras indígenas tramitando.

Com efeito, o parecer que embasou e subsidiou a Ação Rescisória foi confeccionado fora dos parâmetros legais,
com ofensa ao princípio da impessoalidade (art. 37, caput, da CF/88), observando-se nele vício que leva a crer
que os agentes públicos que nele trabalharam se utilizaram da coisa pública em detrimento do interesse geral da
coletividade.

Tal conduta caracteriza violação ao princípio da impessoalidade, pois os agentes públicos jamais deverão se
aproveitar das prerrogativas funcionais e das atribuições em que estão investidos para agirem em benefício
próprio ou de determinado grupo.  O interesse público não se  confunde com o interesse pessoal  do agente
público.

Nesse sentido, a Doutrina afirma que:

 

O princípio da impessoalidade impõe ao agente público, no desempenho de sua função estatal, comportamento
sempre objetivo, neutro e imparcial, isto é, imune a seus liames de caráter pessoal, subjetivo ou partidário,
procurando o atendimento dos interesses de todos e não de determinados grupos, facções ou indivíduos (Marino
Pazzaglini Filho, Lei de improbidade administrativa comentada. SP: Atlas. 2011 pág. 16)

 

Portanto, há evidências de violação do princípio da impessoalidade, pois ao observar a caixa do Sistema SEI do
servidor responsável (Mozart Augusto Mariano Machado), apurou-se haver em meados de Agosto cerca de 98
(noventa e oito) processos aguardando.

Ao passo que o servidor ao dar preferência na elaboração da Informação Técnica nº 53/2019/ASSTEC-FUNAI
gerou um atraso considerável no serviço, em detrimento de outros procedimentos considerados extremamente
urgentes  como aqueles  que  envolvem o  povo  Arara  da  Volta  Grande  do  Xingu  e  a  demarcação  da  Terra
Paquiçamba  (casos  em que  o  Ministério  Público  Federal  vêm acusando  o  Poder  Executivo  de  “promover
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etnocídio”, em face da desídia do governo passado). Diga-se, por amor a verdade que o atual governo herdou
cerca de 20 (vinte) ações civis públicas que cobram o cumprimento de condicionantes indígenas de Belo Monte,
com denúncias  até  na Organização dos Estados Americanos (OEA),  (medida  cautelar  382/10  da  Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)).

A FUNAI carece de servidores, razão pela qual é preciso empenho máximo de quem está no cargo. Nesse
sentido, a ação do servidor Mozart Augusto Mariano Machado, além de indicar deslealdade com o Presidente
da FUNAI, não colabora em nada com os princípios de cooperação e eficiência no serviço público. Além de
deixar  de  observar  casos  que  demandariam  providências  muito  mais  urgentes  e  de  maior  gravidade,  por
exemplo, os casos em execução que o órgão está pagando multas diárias altíssimas.

Aqui ganha relevância o princípio da moralidade administrativa, o qual representa o enfeixamento de regras
e princípios que devem informar toda a atividade administrativa, sempre pautada por critérios de honestidade,
hombridade,  lealdade,  boa-fé,  fidelidade,  respeito,  equidade  e decoro.  É parâmetro para toda conduta
administrativa que deve conduzir-se de forma ética. Aliás, no caso, não é demais relembrar que entre os
servidores públicos deve existir uma relação intersubjetiva de confiança, fidelidade, respeito e lealdade, e, no
caso, todo procedimento sequer foi de conhecimento ou mesmo autorizado pela Presidência da FUNAI, o qual
detém a representatividade judicial e extrajudicial da instituição, situação que também deve ser analisada pela
ótica da hierarquia e disciplina.
 

“O princípio da moralidade exige que a Administração e seus agentes atuem em conformidade com princípios
éticos. Infringi-los implicará violação ao próprio Direito, às regras constitucionais, configurando uma ilicitude
sujeita à invalidação. Esse princípio se relaciona com a ideia de honestidade, exigindo a estrita observância de
padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna na
Administração Pública” (Fernanda Marinela, Direito Administrativo, Ed. Jus Podium, Vol. I, 2006, pág. 39/40);

 

Aliás, não é necessário sair da própria situação fática para que reste inadmissível a conduta, por indícios de
possível  contrariedade  aos  preceitos  deontológicos  e  dos  princípios  da  moralidade  e  da  impessoalidade,
ajustando-se ela à aparente infração formal capituladas no artigo 11, da Lei nº 8.429/92, (Lei de Improbidade
Administrativa)  -  (“Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  princípios  da
administração  pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições”).

A dedicação do servidor a um caso cuja análise já havia se exaurido no Poder Judiciário, fomentando uma ação
temerária, verdadeira “aventura jurídica”, ignorando os ônus processuais que este tipo de ação acarreta para a
Administração  Pública,  além  de  burlar  os  andamentos  internos,  quais  sejam  usurpação  de  competência  e
autorização para o ingresso com ação judicial pela Presidência da FUNAI; - violam regras da Administração
Pública.

Cabe ressaltar que o elemento subjetivo do tipo descrito como prevaricação (artigo 319, do Código Penal),
expresso pela finalidade de agir (“para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”), compreende o sentimento
de pessoalidade ou parcialidade que possa favorecer ou prejudicar a outrem, sendo de todo irrelevante seja a
motivação nobre ou torpe. Assim, pevaricação é a infidelidade ao dever de ofício e à função exercida; é o
descumprimento das obrigações que lhe são inerentes, movido o agente por interesses ou sentimentos próprios.

 

“Interesse pessoal,  diz o legislador,  isto é,  interesse da pessoa e,  por isso, não há distinguir sua natureza.
Qualquer que seja, patrimonial, material ou moral, é interesse: exprime uma relação psicológica entre a pessoa
e um ato ou um objeto.  Sentimento,  vulgarmente,  é  dado como equivalente  a  emoção ou paixão,  estas  se
diferençando, porque a segunda é mais permanente e duradoura. Como sentimento, arrolam-se então, o amor, o
ódio, a piedade, a parcialidade, o espírito de vingança, a subserviência, etc. Não conta a nobreza ou a torpeza
do sentimento. Com precisão, pondera Fernando H. Mendes de Almeida: “Não aproveita ao prevaricador dizer
que seu procedimento atendeu a sentimento pessoal dos mais nobres e respeitáveis, tais como o religioso, o da
amizade, o da apreciabilidade política, ou o da solidariedade humana. Sentimentos pessoais do funcionário
somente ele os deve exercitar à custa de seu patrimônio e nas coisas que disserem respeito à sua vida de
cidadão, na esfera doméstica” (Edgard Magalhães de Noronha, Direito Penal, Ed. Saraiva, 1971, Vol. IV, pág.
316);
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"A prevaricação consubstancia-se na infidelidade ao dever de ofício, em que o agente não cumpre devidamente
as obrigações inerentes à sua função, retardando ou deixando de praticá-las, ou as pratica contra disposição
legal, para satisfazer a interesse ou sentimento pessoal. O objeto do tipo é, portanto, o ato de ofício, razão pela
qual  a  consumação  se  dá  com  o  efetivo  retardamento,  omissão  ou  prática  deste"  (CJ
0007050-36.2010.4.02.0000 - TRF da 2ª Região - Relator Desembargador Federal Marcelo Leonardo Tavares -
DJ 27/07/2010);

 

Nota-se nos autos do processo administrativo 00407.024201/2016-03, que a NOTA n. 00091/2019/COAF/PFE
/PFE-FUNAI/PGF/AGU (fl. 13 – §8, item b) solicita à FUNAI o seguinte:

 

b)  manifeste-se  acerca de eventual  interesse  no ajuizamento de ação rescisória,  com apresentação  dos
fundamentos que entender pertinentes, a fim de garantir seu conhecimento, à luz da legislação processual em
vigor, e superação dos fundamentos acatados pela r. sentença, nos termos acima expostos. (grifou-se)

 

Na mesma nota, o pedido acima é reiterado no §9º, nos seguintes termos: “iii) indicação de eventual interesse no
ajuizamento  de  ação  rescisória  em  face  da  r.  Sentença  transitada  em  julgado,  e,  em  caso  afirmativo,  os
subsídios/argumentos técnicos necessários à superação dos fundamentos acatados pela r. Sentença”.

Diante  dos  pedidos  acima,  no  DESPACHO -  ASSTEC-DPT/2019 (fls.  18-19),  o  servidor  Mozart  Augusto
Mariano Machado, manifesta-se nos seguintes termos: “Entendo pertinente entrar com ação rescisória pelas
razões a apresentar oportunamente”. Contudo, o servidor não possui competência para tanto, nos termos do
artigo 25, inciso V da Decreto n. 9010/2017.

Por conseguinte, o referido servidor elaborou a Informação Técnica nº 49/2019/ASSTEC-FUNAI (fls. 20-34),
em 15/07/2019, com os fundamentos para o ajuizamento da Ação Rescisória e encaminhou para a Advocacia-
Geral da União, sem a análise da Diretoria de Proteção Territorial ou da Presidência da FUNAI.

Na COTA n. 01306/2019/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (fl. 234-235, §2º), em 16/07/2019, o Procurador
Federal,  em  atendimento  a  solicitação  da  FUNAI  para  ajuizar  a  Ação  Rescisória,  informa  que  recebeu  a
documentação necessária, conforme segue:

 

2. Em atendimento à solicitação desta PFE-FUNAI/Sede, contida na Nota n.  00091/2019/COAF/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU de 08.07.2019 (Sequência 4 do NUP referenciado),  a DPT encaminha o Memorando nº
19/2019/ASSTEC-FUNAI (SEI 1450798), Informação Técnica nº 49/2019/ASSTEC-FUNAI (SEI 1451682) e
Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Palmas (Sequências 6 e 7 do NUP
referenciado), apresentando, inclusive, as razões de ordem técnica para a propositura da ação rescisória em
face da Sentença acima transcrita, bem como o Despacho-Asstec-DPT/2019 (SEI 1451651) no qual informa
que fora solicitado à CR-Litoral Sul a indicação de servidor para participar da referida audiência (grifou-se)

 

Posteriormente, o servidor Mozart Augusto Mariano Machado elaborou a Informação Técnica nº 53/2019
/ASSTEC-FUNAI,  em  06/08/2019,  para  legitimar  os  atos  anteriormente  realizados  por  ele  e  sem  o
oconhecimento e a anuência da Presidência da FUNAI (Informação Técnica nº 49/2019/ASSTEC-FUNAI
– solicitação de propositura da ação rescisória junto AGU).
Dessa forma, passa-se a analisar a conduta do servidor Mozart Augusto Mariano Machado, a fim de verificar as
medidas cabíveis, sendo praticadas as seguintes condutas elencadas a seguir:

 

Solicitação formal à AGU para ajuizar ação rescisória acerca da TI Palmas,  sem delegação de
competência para proceder dessa forma, conforme consta no DESPACHO - ASSTEC-DPT/2019
(fls. 18-19), ocasionando violação do artigo 25, inciso V da Decreto n. 9010, de 23 de março de 2017;
Elaboração  da  Informação  Técnica  nº  49/2019/ASSTEC-FUNAI,  sem  encaminhar  aos  setores
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competentes para analisar os fundamentos da propositura de uma ação jurídica (DPT e presidência
da FUNAI);
Elaboração  da  Informação  Técnica  nº  53/2019/ASSTEC-FUNAI  para  legitimar  os  atos
administrativos anteriormente praticados e eivado de vício de legalidade (ausência de competência
para determinar o ajuizamento de ação judicial);
Deixar de observar o Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, o qual é vinculante à atuação dos órgãos
da Administração Pública Federal direta e indireta como demonstrado anteriormente;
Violação do princípio da impessoalidade (art. 37, caput da CF/88), uma vez que deixou que seu
posicionamento pessoal se sobrepor a cena, desrespeitando a estrutura da autarquia e o andamento
normal desse tipo de procedimento, princípio basilar da Administração Pública.

 

Assim, verificam-se indícios de que o servidor Mozart Augusto Mariano Machado aparentemente descumpriu os
deveres insculpidos no artigo 116, incisos I, II e III da Lei n. 8.112/90:

 

Art. 116. São deveres do servidor:

I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III – observar as normas legais e regulamentares;

 

 

Ademais, o respectivo servidor parece apresentar uma infundada irresignação pessoal,  intransigência,  sem a
observância do que prescreve o Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, o qual tem efeito vinculante sobre toda a
Administração  (direta  e  indireta).  Portanto,  é  vedado  ao  servidor  ignorá-lo  ou  menosprezá-lo  quando  da
execução das tarefas relativas à sua função, em especial, no tocante à demarcação de Terras Indígenas.

Não obstante, a Informação Técnica nº 53/2019/ASSTEC-FUNAI expressa a opinião pessoal do servidor, o qual
ignorou as decisões judiciais existentes sobre o tema, por exemplo, caso Raposa Serra do Sol – PET 3388/RR;
gerando insegurança jurídica ao posicionar-se contrário às decisões do Pretório Excelso, sem que ele tivesse
dado a oportunidade de que seus superiores conhecessem as razões de suas opiniões e pudessem debater a
questão, violando os princípios da lealdade, segurança jurídica,  eficiência e impessoalidade.

Dessa forma, conclui-se que o servidor Mozart Augusto Mariano Machado sem comunicação à Presidência da
FUNAI, elaborou a Informação Técnica nº 53/2019/ASSTEC-FUNAI, em 06/08/2019, já durante a nova
Presidência, sem autorização, o que gerou o ingresso da respectiva ação rescisória, sem a chancela da
Presidência,  o  que  viola  o  artigo  25,  inciso  V  da  Decreto  n.  9010/17,  eivando  de  vício  insanável  a
propositura da demanda.

 

Diante do exposto, determino as seguintes providências:

 

Expedição de ofício, com cópia do presente despacho, ao Exmo. Advogado-Geral da União (Dr. André
Luiz de Almeida Mendonça), para adoção de providências judiciais em relação à Ação Rescisória (Autos
n.  5037051-44.2019.4.04.0000/TRF  da  4ª  Região),  que  foi  promovida  em  desconformidade  com  os
parâmetros legais, apurados e expostos acima, principalmente nos itens 2 e 5 do presente despacho, dando
ciência sobre o desinteresse da FUNAI e desistência da referida ação judicial,  inclusive de eventuais
medidas correicionais em desfavor do integrante da instituição que reputar cabíveis em razão do aparente
descumprimento do Parecer Vinculante nº 001/2017/GAB/CGU/AGU, á luz do que dispõe a Formulação
nº 219/DASP. Registre-se, por oportuno, a preocupação decorrente da cautela que se deve ter no exame do
pedido  de  antecipação  de  tutela  em Ação Rescisória,  com ponderações  maiores,  posto  que  eventual
deferimento da medida antecipatória,  necessariamente,  interferirá  na produção dos efeitos  de  decisão
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judicial  já  transitada  em  julgado,  inclusive  de  custos  e  honorários  de  sucumbência  na  hipótese  de
improcedência da pretensão.

 

Expedição de ofício, com cópia do presente despacho, para as devidas providências junto à Corregedoria
da  FUNAI,  a  fim de  apurar  a  conduta  do  servidor  Mozart  Augusto  Mariano  Machado  pela  suposta
violação dos deveres previstos no artigo 116, incisos I, II e III, da Lei 8.112/90, conforme fatos narrados
acima,  principalmente  no item 5.1,  e,  inclusive  a  desconsideração por  parte  do servidor  de  custos  e
honorários de sucumbência na hipótese de improcedência da pretensão.

 

Expedição de ofício ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal (Dr. Maurício Leite Valeixo)
para apuração da possível prática do delito descrito no artigo 319, do Código Penal, sem prejuízo de
outras incidências, pelo servidor Mozart Augusto Mariano Machado, eis que supostamente atuando com
irresignação  e  sentimento  pessoal  para  deixar  de  observar  o  Parecer  Vinculante  n.  001/2017
/GAB/CGU/AGU, tendo elaborado parecer e atuado sem conhecimento e autorização da Presidência da
FUNAI, o qual representa judicial e extrajudicialmente a instituição, no auxílio para a propositura de ação
rescisória.

 

Brasília, 04 de setembro de 2019.

 

 

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PRESIDENTE DA FUNAI

 

 

Em 05 de setembro de 2019.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em	06/09/2019,	às
19:56,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de
outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	1573249	e	o	código	CRC	C307C3AE.

Referência:	Processo	nº	00407.024201/2016-03 SEI	nº	1573249
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2463066                             08620.007302/2020-75

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : 08620.007302/2020-75

INTERESSADO : Presidência da Funai

ASSUNTO : Possível cometimento de calúnia e difusão de Fake News e estelionato.

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:
 

DESPACHO

Trata-se uma série de vídeos, composta de oito episódios, produzidos pela APIB – Articulação de
povos Indígenas do Brasil, juntamente com a APOINME – Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas
Gerais e Espírito Santo, ARPIN SUL – Articulação dos Povos Indígenas do Sul, COIAB – Coordenação de
Organizações  Indígenas  na  Amazônia  Brasileira,  CGY –  Comissão  Guaraní  Yvyrupá  e  Conselho  do  Povo
Terena.  Contam  também  com  o  apoio  de  Mídia  NINJA,  Projeto  Xingu,  Mídia  Índia,  Projeto  Amazônia,
Mobilização Nacional Indígena e Abrasco, além do apoio de diversas celebridades nacionais e internacionais
(2417267).

Com o título “Agora é a Vez do Maracá”, a série de vídeos foi divulgada como uma mobilização
nacional e internacional em prol dos povos indígenas do Brasil durante a pandemia. Os vídeos foram divulgados
no site http://emergenciaindigena.apib.info/.

No  referido  site,  também  se  encontra  a  divulgação  de  diversas  informações  torcidas  e
tendenciosas, de forma a deformar a verdade dos fatos, dentre as quais (2467382):

“GOVERNO FEDERAL É O PRINCIPAL AGENTE TRANSMISSOR DA COVID-19.
RACISMO INSTITUCIONAL, FAKE NEWS, RELATIVIZAÇÃO DA DOENÇA.
Falta de atendimento da SESAI aos indígenas que vivem em contexto urbano e fora de territórios que não
são  homologados.  Hospitais  querem registrar  indígenas  que  vivem em contexto  urbano  como  pardos.
Postura  do  governo tem aumentado os  crimes  de  racismo contra  comunidades  indígenas  em pequenas
cidades. Muitos indígenas se negam a fazer teste ou a realizar tratamento devido ao racismo, que também
tem aumentado os conflitos internos nas comunidades.
Além do vírus, as ameaças aos povos indígenas são muitas e se intensificam diante da negligência e ataques
do governo federal. As tentativas de mudança legislativa, o discurso de ódio, o racismo institucional, e o
avanço do agronegócio sobre os territórios caracterizam a relação do governo federal com os indígenas
brasileiros. ”
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Os dados  de contágio e óbito entre os indígenas relativos à Covid-19 disponibilizados no site
"Emergência Indígena" não batem com os disponibilizados pela SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena,
a responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Segundo
dados da SESAI,  até 14/09/2020,  havia 25.814 casos confirmados  e 418 óbitos (2467228).  Segundo o  site
"Emergência  Indígena",   31.707  casos  confirmados  e  806  óbitos  (2467236).   Percebe-se  que  os  dados
apresentados foram inflados, com intuito de manipulação, quase dobrando o número de óbitos entre os
indígenas.

Nos vídeos também se encontra  discursos enviesados, que induzem o telespectador em erro e
imputam indevidamente conduta criminosa ao Governo Federal.

No Episódio 1 (2463884), cujo slogan que é repetido por diversas vezes é “Sangue indígena,
nenhuma gota mais”, encontram-se afirmações do tipo:

 “Para enfrentar essa ausência e essa postura genocida do Estado, o movimento indígena se levanta mais
uma vez” (Min 8:46/8:54)
“Pare o genocídio indígena, devolvam a vida para as mães Yanomami” (9:16/9:21)
“Até o dia 03 de agosto, gritamos ao mundo que 623 indígenas morreram de Covid-19. Denunciamos que
143 povos já foram atingidos diretamente pela doença em todas as regiões do Brasil. Com a pandemia em
curso,  é  certo lembrar  que historicamente os povos indígenas foram os que mais sofreram. Houve um
verdadeiro etnocídio devido às doenças trazidas. Atualmente nós indígenas ainda somos os grupos mais
vulneráveis diante dos efeitos colonialistas e capitalistas. ” (13:24/14:01)
 “ Em vários territórios onde essa pandemia tem chegado, a gente tem sido afetado com contágio muito
grande  e  também com alto  índice  de  mortes  indígenas  e  isso  fica  no  obscuro.  (...)  A  gente  enquanto
população  indígena  pouco  atendida,  por  uma  responsabilidade  que  é  do  governo  federal.  ”  (Min
15:34/16:01)
“Quando eles falam de genocídio, eles não estão exagerando. Comunidades inteiras são exterminadas se o
vírus entra em seus territórios. ” (17:34/14:43)

Ocorre mais uma vez a difusão de dados falsos, posto que de acordo com os dados oficiais, até a
data de 14/09/2020, registra-se o número de 418 óbitos de indígenas pelo Covid-19, conforme divulgado pela
SESAI (2467228), tendo em vista que não seria possível que no mês de agosto o número total de mortes fosse
maior que no mês de setembro. Assim, percebe-se uma alteração de dados, para difundir notícias falsa e
manipular a verdade. Acrescentaram 205 casos de óbitos entre os indígenas.

No 2º Episódio (2463889), afirmam:
“É questão indígena. Eu venho aqui afirmar não é uma questão ideológica, como o governo coloca e nos
bota para morrer (...). Não é ideológica, é o Estado brasileiro que tem que cumprir sua função de Estado e
garantir o direito de existir dos povos indígenas. Não tem nada de ideológico aqui. ”
“O que está em curso hoje no Brasil é um genocídio legislado, é o próprio estado brasileiro autorizando a
matar os indígenas. ” (21:41/21:49)

 No Quarto  Episódio  da  série  (2463900),  há  afirmações  ainda  mais  incisivas,  e  diretamente
voltadas ao Presidente Bolsonaro:

“O Brasil está no fundo do poço. O estado foi tomado pelos inimigos do povo, cujo projeto é desmantelar o
próprio Estado em benefício de poucos. A educação, a saúde, o meio ambiente, a cultura e a ciência correm
risco de extinção.  Indígenas e quilombolas correm risco de extinção.  Negros e negras correm risco de
extinção.  As  periferias  de  todo  o  país  inclusive  as  crianças.  Nossos  atuais  governantes  são  os  piores
possíveis, pois combinam a profunda incompetência técnica com a completa podridão moral. Bolsonaro faz
jus aos psicopatas mais perigosos de nossa história escravista e genocida. Como Domingos Jorge Velho e
Garcia d'Ávila. Para superar esse pesadelo precisamos buscar o axé de nossa melhor ancestralidade. Viva
Elza Soares, viva Sérgio Rezende. ” (3:30/4:25)
“Aqui no Brasil, é bem mesmo a cara desse governo truculento de querer agora o tempo todo autorizar a
entrega desses territórios para exploração, porque não pensa na vida, só pensa no dinheiro, só pensa no
lucro. É uma ganancia para atender o capitalismo. ” (11:33/11:52)

No Episódio 6º (2463911), mais uma vez buscam associar ao governo o suposto “genocídio” que
alegam que vem ocorrendo:

“O negócio hoje tomou conta do Estado brasileiro. Hoje não temos mais uma bancada ruralista. Hoje  o
governo brasileiro, o estado brasileiro é uma bancada ruralista. Usando de todas artimanhas, usando de todo
poderio que eles têm, pra poder perseguir, pra poder fazer todas as atrocidades possíveis às pessoas que
lutam e defendem seus direitos.” (3:08/3:32)
“(...) a desgraça que vem se abatendo sobre os povos indígenas em suas terras, desgraças que se aceleraram
drasticamente durante esta pandemia. Na verdade, falar em genocídio me parece que não é suficiente para
caracterizar o conjunto mais vasto de crimes. Genocídios multiespécie, se assim eu posso dizer. ” (3:38)
“No Mato Grosso do Sul só tem canavial, só tem soja, só tem criação de bovino, e aí vem o genocídio.
Genocídio não é  só você matar  com a arma,  com a arma de fogo,  com a arma branca,  é  com tudo.”
(6:08/6:26)
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No Sétimo episódio (2463927) buscam novamente atingir diretamente o Presidente da República:
“Após a polarização das eleições, grupos se apossaram do discurso do presidente Jair Bolsonaro,  e eles
estão se organizando, estão falando que vão me matar, a mim e a minha família. E também estão utilizando
as mídias de comunicação para falar como vão fazer isso.”(4:30/4:49)

E ainda, no Episódio 8 (2463933), afirmam:
“A ausência do Estado brasileiro mata e acelera o genocídio indígena no Brasil.” (0:25/0:31)
“Estamos aqui no meio de uma guerra, de uma grande guerra. Do poder econômico e político quem tem
matado as nossas lideranças indígenas. Estamos aqui para dizer que nós vamos continuar existindo. Que as
balas que têm matado nossas lideranças não vão matar nossa existência, não vão matar nossa essência. ”
(0:40/1:01)
“Querem legalizar o genocídio.” (1:36)

É a síntese do necessário.

Inicialmente, resta claro que a tentativa de imputação de genocídio ao Governo Federal não é
cabível. O genocídio é conceituado como: extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, grupo
étnico, racial ou religioso. O objetivo final do genocídio é o extermínio de todos os indivíduos integrantes de um
mesmo grupo humano específico.

A Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, que define e pune o crime de genocídio, institui o tipo
penal como:

Art. 1º. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso,
como tal:
a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física
total ou parcial;
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo;

Resta claro que o crime de genocídio é um crime doloso, praticado com o intuito de destruir
grupo étnico, racial ou religioso.

O absurdo da imputação do referido crime ao Governo Federal se demonstra, em especial,
diante dos esforços realizados para a proteção dos povos indígenas.

Como medida de combate à Covid-19, a Funai já distribuiu 425 mil cestas de alimentos para a
população indígena em situação de vulnerabilidade social.  As ações contínuas realizadas nas aldeias visam
garantir a segurança alimentar dos indígenas e contribuir para que eles permaneçam em isolamento coletivo nas
suas comunidades, evitando o risco de contágio pelo novo coronavírus.

A fundação já investiu cerca de R$ 26  milhões no combate ao novo coronavírus  junto aos
povos originários. Ainda no mês de março, a Funai já havia suspendido as autorizações para ingresso em Terras
Indígenas  e,  atualmente,  participa  de  mais  de  310  barreiras  sanitárias  para  impedir  a  entrada  de  não
indígenas nesses territórios.

No que se refere às ações de monitoramento e proteção territorial de povos indígenas isolados e
de povos indígenas de recente  contato,  estas  são executadas  a  partir  das  Bases  de Proteção Etnoambiental
(BAPEs), alocadas estrategicamente no interior das Terras Indígenas habitadas por estes povos. Essas BAPEs
são ocupadas por servidores, colaboradores eventuais e auxiliares indígenas de modo ininterrupto.

Para fortalecer a autonomia indígena, cerca de R$ 10,4 milhões foram investidos em ações de
etnodesenvolvimento, visando ao apoio às atividades de psicultura, roças de subsistência, colheita de lavouras,
confecção de máscaras de tecido e artesanato, produção agrícola, casas de farinha, entre outros. A intenção é
fazer  com os  indígenas  mantenham suas  atividades,  além colaborar  para  que,  no  pós-pandemia,  as  etnias
invistam em processos de geração de renda, incluindo atividades atualmente suspensas, como visitação turística
e festividades.

No âmbito da fiscalização, a Funai realizou 184 ações em 128 Terras Indígenas para coibir
ilícitos, como extração ilegal de madeira, atividade de garimpo, caça e pesca predatórias, a um custo de R$ 3,3
milhões.  A  fundação  participa  também da  Operação  Verde  Brasil  2,  deflagrada  pelo  governo  federal  para
executar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais praticados na Amazônia Legal.

Em  nível  intersetorial,  uma  nova  versão  do  Plano  de  Enfrentamento  e  Monitoramento  da
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Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Governo
Federal, sob coordenação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

Com o aperfeiçoamento do plano, o principal foco é o reforço na proteção das comunidades
indígenas. O documento leva em consideração a evolução contextual da doença no país. Além disso, o Governo
Federal tem investido na implementação de 100 estruturas provisórias de quarentena e apoiará a construção,
reforma ou melhoria de cerca de 600 edificações nas aldeias. O investimento será de mais de R$ 2 milhões.

As ações de reforço alimentar também terão continuidade. A distribuição terá um incremento, em
caráter emergencial, de 300 mil cestas. Ao todo, o Governo distribuirá 728,4 mil cestas de alimentos e itens de
higiene e limpeza. No total, serão investidos aproximadamente R$ 96 mi até dezembro.

Na área da saúde, a relação intergestora e intersetorial teve aprimoramentos para a garantia de
atendimento integral de saúde aos povos indígenas pelo Governo Federal e governos municipais e estaduais.
Com o montante que chega a R$ 68 mi, foi autorizada a contratação de mais de 100 Equipes de Resposta Rápida
e já foram adquiridos quase 1 milhão de insumos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos.
Já para facilitar a comunicação e o atendimento, serão fortalecidas estratégias de telessaúde por radiofonia,
telefone e outros instrumentos e de provisão de acesso à tecnologia em estabelecimentos de saúde indígena. A
rede de atendimento de saúde para os povos indígenas também será ampliada por meio da implementação de
novas Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPI).

Assim, resta claro o cuidado do Governo Federal com os indígenas, em especial no combate
à pandemia causado pelo novo coronavírus, com o investimento de milhões de reais na causa e diversos
serviços prestados em prol dos indígenas.

A  insatisfação  das  Associações  que  produziram  os  vídeos,  ou  discordância  quanto  a  visões
políticas, não autoriza um ataque ao governo, com a disseminação de Fake News, ou o cometimento de calúnia,
ao imputar o crime tão sério de genocídio aos governantes.

Ressalta-se que o Covid-19 é uma doença que vem causando mortes em todo o mundo, tendo sido
classificado como pandemia, e afetado a grande maioria dos países. Sendo impossível aos governantes impedir a
propagação do coronavírus, pois o vírus é orgânico e não pode ser controlado por governantes. Assim, mostra-se
completamente inoportuna a intenção de acusar o governo de genocídio em razão da disseminação do Covid-19.

Outrossim,  o  regime  democrático  de  uma  sociedade  pluralista  que  consagra,  como  valores
supremos de  sua  estrutura,  a  liberdade,  confere  plena  legitimidade a  todo e  qualquer  segmento  social  que
formule uma pauta de reivindicações, aponte carências que deseja ver supridas, exponha necessidades prementes
que  aguardam  atendimento,  cobre  promessas  não  cumpridas,  reclame  a  efetivação  de  melhorias,  postule
condições dignas de vida e de tratamento, brade contra a ineficiência estatal, realize mobilizações alertando para
o  descaso  com  que  vem  sendo  tratado  por  instituições  públicas  ou  privadas,  denuncie  arbitrariedades  e
opressões, manifeste indignação ante omissões e negligências graves que se prolongam em demasia no tempo.
Longe de perniciosas, tais práticas evidenciam justamente o contrário: que a democracia de nosso País está de
pé,  vicejando  altaneira,  amadurecendo  dia  a  dia,  erigindo  pilares  cada  vez  mais  sólidos.  Também não  se
vislumbra quaisquer empecilhos para mobilização e arrecadação de recursos para ajudar na causa indígena,
longe de prejudicial, é louvável.

Todavia, incorre em grave deformação do regime democrático a atuação, que, sob pretexto de
“pressionar” visando ao rápido e incondicional atendimento de reivindicações, descamba na disseminação de
informações falsas que pretendem manipular os telespectadores.

Não  obstante  ser  a  liberdade  de  expressão  e  informação  protegida  constitucionalmente,  os
excessos  praticados  geram  responsabilidade,  notadamente,  quando  a  notícia  veiculada  é  desprovida  de
veracidade e descomprometida com a responsabilidade. A forma como os vídeos e informações no site são
colocadas  revela  grave  distorção,  posto  que  se  mistura  dados  verídicos  com  dados  mentirosos,  induzindo
indevidamente o telespectador a uma percepção errônea da realidade, além da grave acusação de “genocídio
praticada  pelo  Estado”.  Evidente  que  a  Fake  News  ultrapassou  os  limites  do  bom  senso,  transparecendo
verdadeira campanha de calúnia e difamação.

“A  mentira  e  a  calúnia,  ainda  quando  veiculadas  com  o  pretexto  de  informar,  não  passam  de
falsidades,  pois  trazem  em  si  a  intenção  de  prejudicar  terceiro,  seja  com  o  propósito  de  obter
vantagem econômica direta, pela sedução que a matéria sensacionalista, mesmo quando falsa, evoca
no leitor, repercutindo, de forma quase imediata,  na tiragem do jornal, seja com o escopo de obter, para si
ou  para  outrem,  vantagem  de  outra  natureza,  como  a  fidelização  de  certo  tipo  do  leitor,  avidamente
interessado  na  exploração  irresponsável  de  atitudes  chocantes  ou  hábitos  exóticos,  particularmente
ofensivos da honra alheia, quando a veracidade do fato não é comprovada”. (AC 2009.000947 – TJAC –
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Relatora Desembargadora Miracele Lopes – DJ 22/06/2009);
“Não  obstante  ser  a  liberdade  de  expressão  e  informação  protegida  constitucionalmente,  responde  os
agentes da informação, civil e criminalmente, pelos excessos praticados, notadamente, quando a notícia
veiculada é desprovida de veracidade, descomprometida com a responsabilidade e, com isso, vem a
ofender a honra e a dignidade do noticiado que, por se tratarem de valores fundamentais do ser
humano, não podem ser desconsiderados em razão da liberdade de imprensa”  (AC 51683/2008 –
TJMT – Relator Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho – DJ 11/08/2008);

O teor tendencioso da Fake News, com característica acusatória e depreciativa, enveredando para
o caminho da perfídia e do crime de calúnia,  revela grave ilegalidade.  Muito embora se tolerem eventuais
críticas, no caso o que houve foi autêntico abuso da liberdade de expressão.

“Notícias acusatórias e sensacionalistas devem ser evitadas e repreendidas, pois representam abuso do
direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, abuso este cuja repercussão pode ser
maior do que a inicialmente esperada, ensejando consequências graves, já que o dano, em tais casos,
dificilmente pode ser consertado”  (AC 0020495-35.2011.8.19.0209 –  TJRJ  –  Relator  Desembargador
Benedicto Ultra Abicair – DJ 15/02/2017).

Para  além disto,  é  possível  através  de  "fake  news"  difundir  conteúdos  para  levar  vítimas  a
eventuais prejuízos financeiros. A depender da conduta, pode ser enquadrada no crime de estelionato (art. 171,
CP), posto que busca vantagem ilícita em prejuízo alheio:

  Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

O  que  se  tem  percebido  é  que  a  pandemia  tem  levado  a  difusão  de  diversas  informações
desfiguradas para, muitas vezes, gerar vantagem indevida.

"Os estelionatários e larápios estão aproveitando este momento complicado na história da humanidade para
difundir  conteúdos  de  notícias  vinculadas  ao  coronavírus  para  levar  vítimas  a  eventuais  prejuízos
financeiros, ao entrar no link ou situações similares.
A  depender  das  hipóteses,  poderemos  estar  perante  crimes  do  art.  171,  art.  155  entre  outros  crimes,
principalmente nas modalidades virtuais.
Outrossim, até crimes de extorsão (modalidade virtual) e roubos poderão ser mais recorrentes durante a
pandemia. "(JÚNIOR, Joaquim Leitão. As implicações criminais das “fake news” entre outras condutas,
diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).  Disponível em http://genjuridico.com.br/2020/03
/26/fake-news-coronavirus/).

É  preciso  que condutas  que violam a  paz  social,  em especial  em momentos  de  crise,  sejam
coibidas, inclusive para a responsabilização na seara penal. Percebe-se, então, os indícios de grave abuso e
ilicitude da campanha veiculada sob o nome “Agora é a Vez do Maracá”. 

Ressalta-se também, que a APIB, cabeça do movimento aqui tratado, foi criada pelo movimento
conhecido como Acampamento Terra Livre (ATL), não possuindo CNPJ, não é considerada pessoa jurídica.

O suporte administrativo e financeiro para APIB seria oferecido pelo Centro Indígena de Estudos
e Pesquisas (CINEP), CNPJ 08.111.710/0001-09. Ocorre que no site da Receita Federal consta essa empresa
como  INAPTA,  por  OMISSÃO  DE  DECLARAÇÕES.  No  site  PORTAL  DA  TRANSPARÊNCIA,  da
Corregedoria-Geral da União constam duas sanções vigentes: uma instauração de tomada de contas especial
pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e outra com motivo não especificado, pelo Ministério do
Turismo.

A APIB mantém articulações com as seguintes organizações:  Instituto Socioambiental  (ISA);
Conselho  Indigenista  Missionário  (CIMI);  Instituto  Kabu;  Associação  Floresta  Protegida;  e  Indigenistas
Associados (INA).

No  período  de  17  de  outubro   a  20  novembro  de  2019,  ocorreu  a  campanha  “JORNADA
SANGUE INDÍGENA: NENHUMA COTA MAIS”, protagonizada pela APIB, que percorreu 12 (doze) países
da Europa,  para  denunciar  supostas  violações  perpetradas  contra  seus  povos e  o  meio ambiente  no Brasil,
alegadamente desde janeiro de 2019. Essa ida da comitiva à Europa naquela ocasião, teria sido patrocinada com
verba do Ministério da Saúde.

Para difundir e organizar aquela jornada na Europa, a APIB se valeu de apoio da Mídia Ninja,
Design Ativista, Amazon Watch, Greenpace Brasil e da Global Alliance of Territorial Communities. A jornada
recebeu um endereço eletrônico próprio – <www.nenhumagotamais.org>, e objetivou ambientar as autoridades e
a opinião pública europeia sobre o atual contexto dos povos indígenas brasileiros, que, segundo eles, ameaça a
sobrevivência dos povos da selva e a vida do planeta.

No  início  da  pandemia,  a  APIB  também  captou  recursos  por  meio  de  uma  vaquinha  -
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/apoie-os-povos-indigenas, na qual a meta inicial da arrecadação no início
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da pandemia do covid-19 era de R$200.000,00 tendo passado posteriormente para R$500.000,00, e atualmente
mudou essa meta para R$1.000.000,00, já tendo recolhido até 05 outubro de 2020 a quantia de R$758.855,83
(setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), com 4926
contribuintes, sendo 4916 contribuições individuais e 10 contribuições corporativas. O site da APIB divulga a
narrativa de que o dinheiro arrecadado será utilizado para compra de alimentos, remédios e material de higiene
para as aldeias, não divulgando, porém, quais aldeias nem de que povos, já que a APIB engloba associações em
todo Brasil, não tendo divulgado quais ações efetivas realizou em benefício dos indígenas. No site da APIB, essa
campanha foi  traduzida para os idiomas inglês e  espanhol.  Cabe ressaltar  que há campanhas de indígenas,
principalmente  da  região  do  Maranhão,  criticando  e  cobrando  onde  a  APIB  aplicou  todo  esse  dinheiro
arrecadado.

APIB também está envolvida com a campanha divulgada no site http://defundbolsonaro.org. O
referido  site  espalha  fake  news  do  Brasil  para  o  mundo,  imputando  crimes  ambientais  ao  Presidente  da
República, fazendo campanha para que o mundo boicote o Brasil, daí o nome defund Bolsonaro, que se traduz
em cortar o financiamento de Bolsonaro.

O  site  da  APIB  é  hospedado  pela  Rede  Livre.  A  Rede  livre  é  associada  a  Mídia  Ninja,
Soylocoporti e Fora do Eixo, organizações comunistas que prejudicam o Brasil, ao articular informações para
denegrir a imagem para o exterior. Assim, mais uma vez fica demonstrado a articulação para captação de recurso
internacional.

Ante  o  histórico  da  referida  Associação,  restando  demonstrado  seu  costume  de  difusão  de
informações falsas e manipuladas para a arrecadação de verbas e captação de recursos, tanto nacional como
internacionalmente, é perceptível indícios de má-fé na realização desta nova campanha, “Agora é a Vez do
Maracá”,  com indícios  de  cometimento  de  ilícitos.  Portanto,  sendo  observada  as  aparentes  ilegalidades  e
violações de direitos, faz-se necessária a apuração dos fatos e monitoramento da referida mobilização.

 

 

Em 14 de setembro de 2020.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em	08/10/2020,	às
14:58,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de
outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	2463066	e	o	código	CRC	9C11F6FF.

Referência:	Processo	nº	08620.007302/2020-75 SEI	nº	2463066
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ANEXO 3 -
Portaria Funai no. 1.067,
de 8 de agosto de 2019.

(1/2 página)





ANEXO 4 -
Portarias Funai no. 1.383

e 1.384, de 30 de
outubro de 2019. (½
coluna de página)



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05292019110100084
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Nº 212, sexta-feira, 1 de novembro de 2019ISSN 1677-7050Seção 2

PORTARIAS DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, resolve:

Nº 1.374-Art. 1º Convalidar os atos praticados pela servidora VANESSA GEDRO DA SILVA,
matrícula nº 1956304, CPF nº 041.417.891-27, no exercício das atribuições da Função
Comissionada do Poder Executivo de Chefe de Serviço de Planejamento e Orçamento,
código FCPE 101.1, da Divisão Técnica da Coordenação Regional de Dourados-MS, no
período de 14 a 22 de outubro de 2019, por motivo de férias da substituta eventual e
designação do titular para o encargo de substituto do Coordenador Regional.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nº 1.375-Art. 1º Delegar competência à servidora LUCIANA HAUCKE PORTA, matrícula nº
1958697, para, na ausência do Coordenador Regional Substituto do Litoral Sul-SC e de
acordo com Artigo 206 do Regimento Interno, observadas as disposições legais e
regulamentares, bem como as orientações do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal, praticar os atos administrativos:

I - Assinar Memorandos, Ofícios e Despachos;
II - Assinar Portarias de Designação que sejam de competência da Coordenação Regional;
III - Aprovar e encaminhar Ordens de Serviço e PCDP's;
IV - Instruir Notas de Empenho e Autorizar Pagamentos; e
V - Outros atos relacionados ao regular exercício do cargo de Coordenador.
Art. 2º Revogar da Portaria nº 50/PRES, de 23 de janeiro de 2018, publicada no

Diário Oficial da União nº 19, Seção 2, de 26 de janeiro de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA Nº 1.383, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº. 9.010, de
23/03/2017, combinado com o Decreto n.º 7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR
nº 2.061, de 19 de julho 2019; e CONSIDERANDO a decisão judicial liminar da 38ª Vara
Federal de Pernambuco, de 10 de julho de 2018, no âmbito da Ação Civil Pública n.º
0807390-02.2018.4.05.8303, resolve:

Art. 1º Alterar o Artigo 1º da Portaria nº 1302/PRES, publicada no Diário Oficial
da União de 11 de outubro de 2019, Seção 2, página 49, excluindo os servidores Ivson José
Ferreira, Antropólogo-Coordenador, servidor lotado na Coordenação Técnica Local (CTL) de
Recife (PE), jurisdicionada a Coordenação Regional Nordeste I (FUNAI); Maurício Dias
Schneider, Antropólogo-Assistente, servidor lotado na de Coordenação de Orientação aos
Estudos Multidisciplinares (COREM) da Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação
(CGID/DPT/FUNAI); e Lizane Lúcia de Souza, Engenheira Agrônoma, servidora lotada na
Coordenação de Orientação aos Estudos Multidisciplinares (COREM) da Coordenação-Geral
de Identificação e Delimitação (CGID/DPT/FUNAI), do Grupo Técnico que realizará os
estudos de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental
necessários à identificação e delimitação da área reivindicada pelo Povo Pankará,
denominada Serrote dos Campos, localizada no Município de Itacuruba, no Estado de
Pernambuco, e incluindo os servidores Joany Marcelo Arantes, Antropólogo-Coordenador,
lotado na Coordenação-Geral de Promoção da Cidadania, da Diretoria de Promoção ao
Desenvolvimento Sustentável (CGPC/DPDS/FUNAI); João Pinto Rosa, Engenheiro Agrônomo,
lotado da Presidência da FUNAI; e Juliana de Aguiar Lengruber, Engenheira Agrônomo,
lotada na Ouvidoria da FUNAI, no referido Grupo Técnico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA Nº 1.384, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº. 9.010, de
23/03/2017, combinado com o Decreto n.º 7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR
nº 2.061, de 19 de julho 2019; e CONSIDERANDO a decisão judicial da 20ª Vara Federal de
Pernambuco, de 09 de maio 2017, no âmbito da Ação Civil Pública n.º 0800198-
83.2016.4.05.8304, resolve:

Art. 1º Alterar o Artigo 1º da Portaria nº 1077/PRES, publicada no Diário Oficial
da União de 22 de agosto de 2019, Seção 2, página 44, excluindo os colaboradores Vânia
Rocha Fialho, coordenadora do GT, Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco e
Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e Ugo Maia Andrade, antropólogo-assistente, doutor em
Antropologia pela Universidade de São Paulo (USP), Professor do Departamento de
Ciências Sociais, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Grupo Técnico que realizará estudos de natureza
antropológica, etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental necessários à
identificação e delimitação das áreas reivindicadas pelo Povo Indígena Tuxi, denominadas
Ilhas da Varge, Caxoí e Cana Brava, localizadas no Município de Belém do São Francisco, no
Estado de Pernambuco, e incluindo os servidores Cláudio Eduardo Badaró, Antropólogo-
Coordenador, lotado na Presidência da FUNAI; João Pinto Rosa, Engenheiro Agrônomo,
lotado da Presidência da FUNAI; e Juliana de Aguiar Lengruber, Engenheira Agrônoma,
lotada na Ouvidoria da FUNAI, no referido Grupo Técnico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 381, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08765.000004/2019-76, resolve:

Art. 1º Aposentar o servidor EDIVALDO BENTO DE AZEVEDO, matrícula Siape nº
0445074, no cargo de Monitor Bilíngue, NA-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional do Índio-FUNAI, lotado na Coordenação Regional de João Pessoa-PB, com
fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/1988, com
redação dada pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pelo servidor, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/90.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 382, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08620.006697/2019-55, resolve:

Art. 1º Aposentar a servidora ERMOZINA LEMOS GUIMARÃES, matrícula Siape
nº 0446546, no cargo de Auxiliar Administrativo, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da
Fundação Nacional do Índio-FUNAI, lotada no Serviço de Atenção à Saúde do Servidor -
SEASS/CODEP/CGGP, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da
Constituição Federal/1988, com redação dada pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005, acrescidos da vantagem do artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pela servidora, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 383, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08752.000845/2019-22, resolve:

Art. 1º Aposentar o servidor ASSUNÇÃO RODRIGUES, matrícula Siape nº
0444368, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da
Fundação Nacional do Índio-FUNAI, lotado na Coordenação Regional Campo Grande-MS,
com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/1988, com
redação dada pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pelo servidor, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 384, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08765.000236/2019-24, resolve:

Art. 1º Aposentar a servidora MARILENE PADILHA DOS SANTOS, matrícula Siape
nº 0445628, no cargo de Assistente Técnico de Ensino, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da
Fundação Nacional do Índio-FUNAI, lotada na Coordenação Regional de João Pe s s o a - P B,
com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/1988, com
redação dada pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pela servidora, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 385, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08752.000949/2018-56, resolve:

Art. 1º Aposentar o servidor FREDERICO CABROCHA PEREIRA, matrícula Siape nº
0444400, no cargo de Tratorista, NA-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do
Índio-FUNAI, lotado na Coordenação Regional Campo Grande-MS, com fundamento no
artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/1988, com redação dada pelo
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pelo servidor, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 386, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08767.000315/2019-15, resolve:

Art. 1º Aposentar o servidor LUIZ CARLOS DE BRITO RAMOS, matrícula Siape nº
1013356, no cargo de Assistente Administrativo, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da
Fundação Nacional do Índio-FUNAI, lotado na Coordenação Regional Amapá e Norte do
Pará-AP, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição
Federal/1988, com redação dada pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pelo servidor, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 387, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08620.023097/2017-90, resolve:

Art. 1º Aposentar a servidora MARIA FELIPE GONÇALVES, matrícula Siape nº
0161184, no cargo de Agente de Portaria, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional do Índio-FUNAI, lotada no Serviço de Execução Orçamentária/COFIN/CGOF, com
fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/1988, com
redação dada pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, acrescidos da vantagem
do artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pela servidora, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 388, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08749.000732/2019-86, resolve:

Art. 1º Aposentar a servidora LECY VIEIRA DA SILVA, matrícula Siape nº
0713563, no cargo de Agente de Portaria, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional do Índio-FUNAI, lotada na Coordenação Regional Roraima-RR, com fundamento
no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal/1988, com redação dada
pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pela servidora, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO

PORTARIA Nº 389, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 972/PRES,
de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de agosto de
2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08763.000394/2019-02, resolve:

Art. 1º Aposentar o servidor OLEGÁRIO FERREIRA SILVA, matrícula Siape nº
0446961, no cargo de Auxiliar de Sertanista, NA-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional do Índio-FUNAI, lotado na Coordenação de Frente de Proteção Etnoambiental
Awá-MA, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a" da Constituição
Federal/1988, com redação dada pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Art. 2º Declarar vago o cargo ocupado pelo servidor, nos termos do art. 33,
inciso VII da Lei nº 8.112/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARINETE DE OLIVEIRA ARAÚJO
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PORTARIA Nº 13.200, DE 20 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento
Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 08455.008630/2020-48, resolve:

Conceder pensão a VERA LUCIA GOUVEA E SILVA, cônjuge do servidor
NAIRO DE SOUZA E SILVA, Agente de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula SIAPE
nº 181828, falecido na inatividade em 23 de abril de 2020, nos termos dos artigos 217,
inciso I, 219, inciso I, 222, inciso VII, alínea "b", item 6, da Lei nº 8.112/1990, e nos
artigos 16, inciso I, 41-A, 74, inciso I, 77, §2º, inciso V, alínea "c", item 6, da Lei nº
8.213/1991, combinados com o artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, a ser
implantada a partir da data do óbito.

CECÍLIA SILVA FRANCO

PORTARIA Nº 13.208, DE 21 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, p. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08490.008593/2019-16, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria-DGP/PF nº 12.035, publicada no DOU nº 243,
de 17 de dezembro de 2019, que concedeu pensão estatutária em favor de ROSA BATISTA ,
em cumprimento à decisão judicial, na condição de companheira do ex-servidor EDELSON
FERRAZ GUIMARAES, aposentado no cargo de Agente de Telecomunicações e Eletricidade,
Classe A, Padrão III, Matrícula SIAPE nº 1831593, falecido em 27 de janeiro de 2003, e

SUSPENDER o benefício previdenciário da interessada acima nominada, em
razão da decisão judicial proferida nos autos da Apelação nº 5003072-
60.2017.4.04.7211/SC, conforme o Ofício nº 0030/2020/CORESESU2/PRU4R/PGU/AGU e o
Parecer de Força Executória nº 0010/2020/CORESE-AP/PRU4R/PGU/AGU, oriundos da
Procuradoria da União no Estado de Santa Catarina, os quais atestam a força executória da
decisão referida, de cumprimento imediato.

CECÍLIA SILVA FRANCO

PORTARIA Nº 13.211, DE 21 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08270.005833/2020-41, resolve:

Conceder aposentadoria voluntária com proventos integrais a EGUIMAR
RODRIGUES CARNEIRO, Matrícula SIAPE nº 178035, ocupante do cargo de Escrivão de
Polícia Federal, Classe Especial, do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, com fundamento
no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c o art. 3° da Emenda Constitucional
n° 103/2019, declarando, em decorrência, a vacância do cargo.

CECÍLIA SILVA FRANCO

PORTARIA Nº 13.6194, DE 20 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/9/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08420.004561/2020-09 e do Acórdão 1253/2020 - TCU - Plenário, resolve:

Conceder aposentadoria especial voluntária a JOÃO GILVANNI MARIANO DE
OLIVEIRA, Matrícula SIAPE nº 1516674, ocupante do cargo de Agente de Polícia Federal,
Classe Especial, do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, com fundamento no artigo 1º,
inciso II, alínea "a", da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, alterada pela
Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, com proventos integrais e paridade
correspondentes ao subsídio do cargo efetivo, de acordo com o artigo 38, alínea "a", da Lei
nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965 cumulado com o artigo 11, da Lei nº 11.358, de 19
de outubro de 2006 e com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019, declarando,
em decorrência, a vacância do cargo.

CECÍLIA SILVA FRANCO

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA Nº 731, DE 18 DE JUNHO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no art. 7º do Decreto nº 4.941, de 29 de
dezembro de 2003, publicado no Diário Oficial da União, Edição extra-B, de 30 de
dezembro de 2003, resolve:

Designar HILDA ARAÚJO AZEVEDO, matrícula nº 0446840, para exercer a Função
Comissionada Técnica, código FCT-11, no Gabinete da Presidência desta Fundação, ficando
exonerada do cargo em comissão, código DAS 102.1, que atualmente ocupa.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIAS DE 15 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e pela Portaria n° 32/MJSP, de 17 de janeiro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União nº 13, de 20 de janeiro de 2020, resolve:

Nº 817-Exonerar VICENTE BATISTA FILHO, matrícula nº 8447174, do cargo em comissão de
Chefe da Divisão Técnica, código DAS 101.2, da Coordenação Regional de Ji-Pa r a n á - R O.

Nº 818-Nomear JOÃO CARLOS GERHEIM INFANTE para exercer o cargo em comissão de
Chefe da Divisão Técnica, código DAS 101.2, da Coordenação Regional de Ji-Pa r a n á - R O.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA Nº 819, DE 15 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no Artigo 38 da Lei nº 8.112/1990, resolve:

Dispensar VICENTE BATISTA FILHO, matrícula nº 8447174, do encargo de substituto
do Coordenador Regional, código DAS 101.3, da Coordenação Regional de Ji-Pa r a n á - R O.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA Nº 824, DE 20 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e pela Portaria n° 32/MJSP, de 17 de janeiro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União nº 13, de 20 de janeiro de 2020, resolve:

Nomear ANA PAULA RIBAS BERNARDI para exercer o cargo em comissão de
Assistente Técnico, código DAS 102.1, do Gabinete da Presidência desta Fundação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA Nº 835, DE 21 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de
23/03/2017, combinado com o Decreto nº 7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR
nº 2.061, de 19 de julho 2019; e CONSIDERANDO o Parecer de Força Executória - Parecer
n. 00001/2020/SMI/PRF5R/PGF/AGU (2242187), elaborado pela Procuradoria Regional
Federal da 5ª Região, no bojo da Ação Civil Pública (ACP) n. 0807390-02.2018.4.05.8303,
em curso na 38ª Vara Federal-PE, , resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 1.383, de 30 de outubro de 2019,
publicada no Diário Oficial da União do dia 1 de novembro de 2019, Edição nº 212, Seção
2, Página 84, em atendimento a decisão judicial, a qual a Funai foi intimada em
18/06/2020.

Art. 2º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar os estudos de
natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental necessários à
identificação e delimitação da área reivindicada pelo Povo Pankará, denominada Serrote
dos Campos, localizada no Município de Itacuruba, no estado de Pernambuco, com a
seguinte composição:

1. Flávio Schardong Gobbi - Antropólogo-Coordenador, servidor lotado na
Coordenação de Orientação aos Estudos Multidisciplinares (COREM) da Coordenação-Geral
de Identificação e Delimitação (CGID/DPT/FUNAI);

2. Cláudio Eduardo Badaró - Antropólogo-Assistente, lotado na Presidência da
FUNAI; e

3. Lizane Lúcia de Souza - Engenheira Agrônoma, servidora lotada na
Coordenação de Orientação aos Estudos Multidisciplinares (COREM) da Coordenação-Geral
de Identificação e Delimitação (CGID/DPT/FUNAI).

Art. 3º Determinar o deslocamento dos componentes do GT ao Município de
Itacuruba, no estado de Pernambuco, para realizar os referidos estudos, concedendo o
prazo de 15 (quinze) dias de campo, a partir dos respectivos deslocamentos.

Art. 4º Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do
relatório, a contar do retorno do coordenador do GT.

Art. 5º As despesas com os colaboradores e servidores da Funai, e seus
deslocamentos serão custeadas por meio do Plano Operacional 20 UF - Identificação,
Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indígenas e Reservas - (PO 002),
(PTRES) 185595 - Plano Interno FI999069IDE.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 158, DE 21 DE JULHO DE 2020

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº
972/PRES, de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de
agosto de 2013, e tendo em vista o que consta na Certidão de Óbito, Matrícula nº 063800
01 55 2020 4 00049 013 0011728 97, do Registro Civil das Pessoas Naturais, Serventia 2º
Ofício de Notas, Barra do Garças-MT, resolve:

Declarar vago, a partir de 27 de junho de 2020, o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, NI-S-III, nos termos do inciso IX do art. 33, da Lei nº 8.112/90, em virtude do
falecimento do servidor CARLOS TSERENHONHIMI RAMIWE TSIPE, matrícula nº 0447461,
do Quadro de Pessoal desta Fundação, lotado na Coordenação Técnica Local em Barra do
Garças I-MT, subordinada à Coordenação Regional Xavante-MT.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

PORTARIA Nº 160, DE 21 DE JULHO DE 2020

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº
972/PRES, de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de
agosto de 2013, e tendo em vista o que consta na Certidão de Óbito, Matrícula nº 063800
01 55 2020 4 00049 030 0011745 52, do Registro Civil das Pessoas Naturais, Serventia 2º
Ofício de Notas, Barra do Garças-M, resolve:

Declarar vago, a partir de 23 de junho de 2020, o cargo de Monitor Bilíngue,
NA-S-III, nos termos do inciso IX do art. 33, da Lei nº 8.112/90, em virtude do falecimento
do servidor TADEU TSEREDZÉREPÉ TSERENHOPRÉ, matrícula nº 0445763, do Quadro de
Pessoal desta Fundação, lotado na Coordenação Regional Xavante-MT.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

Ministério do Meio Ambiente

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 317, DE 22 DE JULHO DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso da competência que
lhe foi delegada pelo art. 1o, inciso I, do Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999,
e tendo em vista o que consta do Processo nº 02001.005833/2016-58, resolve:

Aplicar a penalidade de demissão ao servidor ELTON CÂNDIDO DA SILVA
BARROS, Analista Ambiental, matrícula SIAPE nº 2573517, do quadro de Pessoal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, por
infringência ao art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 c/c
o art. 132, inciso IV, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

RICARDO SALLES

PORTARIA Nº 318, DE 22 DE JULHO DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso da competência que
lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999,
e tendo em vista o que consta do Processo nº 02001.005833/2016-58, resolve:

Aplicar a penalidade de demissão ao servidor SEVERIANO FARIAS PONTES
JUNIOR, Analista Ambiental, matrícula SIAPE nº 1423013, do quadro de Pessoal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, por
infringência ao art. 11, caput e inciso I da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 c/c
o art. 132, inciso IV, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

RICARDO SALLES
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Art. 1. Tornar publico que o servidor aposentado RICHARD HUNGRIA OLIVEIRA
SILVA - Matricula SIAPE 1076348, apos recadastramento nesta Unidade Regional, obteve o
restabelecimento do pagamento, nos termos do Art. 12 da Orientação Normativa 1, de
02/01/2017, da Secretaria de Gestao de Pessoas e Relacoes do Trabalho no Serviço
Publico.

Art. 2. Os acertos financeiros decorrentes do restabelecimento do pagamento
serao efetivados na primeira folha de pagamento disponivel para inclusao.

Art. 3. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALVARO DE RESENDE FILHO

PORTARIA Nº 432, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

O Superintendente da Policia Rodoviaria Federal em Goias, do Departamento
de Policia Rodoviaria Federal do Ministerio da Justica e Seguranca Publica, nomeado pela
Portaria 202, de 21 de Marco de 2019, publicada no DOU 56, de 22 de Marco de 2019, do
Ministerio da Justica e Seguranca Publica, usando da competencia que lhe foi conferida
pelo Artigo 118 e seus Incisos, do Regimento Interno da PRF, aprovado pela Portaria
224/2018/MJSP, de 05/12/2018, publicada no DOU 234, de 06/12/2018, do Senhor
MINISTRO DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, considerando-se ainda o
disposto no Art 12 da Orientação Normativa 1, de 02.01.2017, publicada no DOU de
05.01.2017, o disposto na Portaria 8/MPOG, de 07.01.2013, publicada o DOU de
08.01.2013 e o contido nos autos 08662.032829/2019-16, resolve:

Art. 1. Tornar publico que o servidor aposentado TEODOMIRO DA SILVA SOARES
- Matricula SIAPE 0166234, apos recadastramento nesta Unidade Regional, obteve o
restabelecimento do pagamento, nos termos do Art. 12 da Orientação Normativa 1, de
02/01/2017, da Secretaria de Gestao de Pessoas e Relacoes do Trabalho no Serviço
Publico.

Art. 2. Os acertos financeiros decorrentes do restabelecimento do pagamento
serao efetivados na primeira folha de pagamento disponivel para inclusao.

Art. 3. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALVARO DE RESENDE FILHO

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA Nº 1.536, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº. 9.010, de
23/03/2017, combinado com o Decreto n.º 7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria nº
1.071/PRES/FUNAI, de 09/08/2019; e CONSIDERANDO o Termo de Conciliação Judicial
homologado no dia 04 de outubro de 2018, pelo Tribunal Regional da 1ª Região, Subseção
Judiciária de Santarém-PA, no âmbito da Ação Civil Pública nº 1000141-38.2018.4.01.3902,
resolve:

Art. 1º Alterar o Artigo 1° da Portaria n° 1.444/PRES, de 20 de novembro de
2019, publicada no Diário Oficial da União n° 229, de 27 de novembro de 2019, seção 2,
fls. 34, conforme segue:

I - Exclui Katiane Silva, Professora da Faculdade de Ciências Sociais da
Universidade Federal do Pará - UFPA, e inclui a servidora Mariana da Silva Mourão,
Indigenista Especializada, lotada na Coordenação Regional do Juruá, como Coordenadora
do GT;

II - Exclui Rosamaria Santana Paes Loures, Mestra em Ciências Ambientais pela
Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA e inclui o servidor Gabriel Angotti
Magnino, Analista Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA;

III - Inclui o servidor Evandro Marcos Biesdorf, Engenheiro Agrônomo, lotado na
Coordenação de Demarcação (Codem/CGGeo/DPT).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ALCIR AMARAL TEIXEIRA

Ministério do Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 4.632, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, usando da
competência que lhe foi atribuída pelo Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário Oficial da União do dia
subsequente, pelo art. 55 do Regimento Interno do IBAMA, aprovado pela Portaria nº 14-
IBAMA, de 29 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia subsequente
e, pela Portaria nº 2.204/2018, publicada no Diário Oficial da União nº 149, seção 1, página
nº 61 de 03 de agosto de 2018, resolve:

Alterar a Portaria nº 4566, de 23 de dezembro de 2019, publicada no Diário
Oficial da União nº 248, de 24 de dezembro de 2019, Seção 2, página 39. Onde se lê: "a
partir de 13 de fevereiro de 2019", leia-se: " a partir de 03 de fevereiro de 2019".

WAGNEL ALVES RODRIGUES

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PORTARIA Nº 6.204, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação
da Diretoria, com base no disposto no inciso VI, do art. 7º do Regimento Interno da
ANEEL e o que consta no Processo nº 48500.006145/2019, resolve:

Art. 1º Autorizar o afastamento do país, na forma do disposto no Decreto
nº. 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, com a nova redação dada pelo Decreto nº.
9.533, de 17 de outubro de 2018.

NOME: André Pepitone da Nóbrega. CARGO/FUNÇÃO: Diretor-Geral. ÓRGÃO:
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. PAÍS DE DESTINO: Espanha. FINA L I DA D E
DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário "Energia no Brasil: as oportunidades de
investimento no país líder em renováveis"; reunião na sede da Associação
Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energia; "Simpósio Anual sobre Energia,
Competitividade e Sustentabilidade"; e palestra aos mestrandos da Escola de Negócios
ESAN. PERÍODO: 28 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020, inclusive trânsito. TIPO DE
AFASTAMENTO: Com ônus. ENQUADRAMENTO DA VIAGEM: Art. 1º, inciso IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO LIMP NASCIMENTO

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA Nº 3.184, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, considerando o disposto no art. 3º do Decreto 9.974, de 16 de agosto de
2019, resolve:

Art. 1º Constituir a Comissão Organizadora Nacional que será a instância de
deliberação, organização, implementação e desenvolvimento das atividades da 4º
Conferência Nacional de Juventude e terá as seguintes competências:

I - coordenar, supervisionar e promover a realização da 4º Conferência
Nacional de Juventude;

II - elaborar e aprovar o regimento interno da 4º Conferência Nacional de
Juventude;

III - aprovar o texto-base da 4º Conferência Nacional de Juventude;
IV- aprovar as propostas de metodologia e sistematização do processo de

discussão das etapas da 4º Conferência Nacional de Juventude;
V - orientar o trabalho das Comissões Organizadoras Estaduais e do Distrito

Fe d e r a l ;
VI- mobilizar a sociedade civil e o poder público, no âmbito de sua atuação

no estado ou no município, para organizarem e participarem das conferências;
VII - acompanhar o processo de sistematização dos relatórios que serão

submetidos à etapa nacional;
VIII - acompanhar a viabilização de infraestrutura necessária à realização da

etapa nacional da 4º Conferência Nacional de Juventude;
IX - aprovar a metodologia e programação da etapa nacional da 4º

Conferência Nacional de Juventude;
X - produzir a avaliação da 4º Conferência Nacional de Juventude;
XI - providenciar a publicação do relatório final da 4º Conferência Nacional de

Juventude;
XII - deliberar sobre todas as questões referentes à 4º Conferência Nacional

de Juventude que não estejam previstas neste regimento.
Art. 2º A 4ª Conferência Nacional de Juventude será presidida pelo Ministro

de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e, em suas ausências ou seus
impedimentos, pelo Secretário Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos.

Art. 3º A Comissão Organizadora Nacional, será coordenada pelo Presidente
do Conselho Nacional da Juventude e composta por quarenta membros sendo distribuída
da seguinte forma:

§1 º Onze Conselheiros Nacionais da Juventude representantes do Poder
Público:

I - pela Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos: Rafael Davi Campos, CPF: 051.477.319-70;

II - pela Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos: Luís Vanucci Cantanhede Cardoso, CPF: 29.781.233-20;

III - pelo Ministério da Cidadania: Alexandro Ferreira da Silva, CPF:
539.427.521-15;

IV - pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações: Carlos
Rogério Antunes da Silva, CPF: 290.853.088-01;

V - pelo Ministério da Defesa: Vilmar José Fortuna, CPF: 365.434.387-20;
VI - pelo Ministério da Educação: Ariosto Antunes Culau, CPF: 579.835.000-

25;
VII - pelo Ministério da Economia: Rodrigo Zerbone Loureiro, CPF:

095.272.947-46;
VIII - pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública: Rafael Raeff Rocha, CPF:

004.167.061-26;
IX - pelo Ministério do Meio Ambiente: João Paulo Sotero de Vasconcelos,

CPF: 041.890.736-60;
X - pelo Ministério das Relações Exteriores: Durval Luiz de Oliveira Pereira,

CPF: 045.469.827-55;
XI - pelo Ministério da Saúde: Thiago Antônio Souza, CPF: 086.164.966-45.
§2º Dezesseis entidades que compõem o Conselho Nacional da Juventude,

representantes da Sociedade Civil:
I - Aliança pela Liberdade: Jamile Jorge Ramos Sarchis, CPF: 396.055.098-

73;
II - Aiesec no Brasil: Layanne Paixão de Morais Alves, CPF: 030.357.345-77;
III - Associação de Apoio Renovatio: Ralf Henrique Frinzi Toenjes, CPF

05731456798;
IV - Associação Social, Cultural e Desportiva Triunfo: Rafael de Lima, CPF:

062.268.389-65;
V - Central da Juventude de Pio XII: Valber Carvalho Braga Neto, CPF:

047.366.573-59;
VI - Confederação Brasileira de Empresas Juniores - Brasil Júnior: Renan

Nishimoto, CPF: 343.312.898-77;
VII - Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas - CNDL: Raphael Paganini

Picanço, CPF: 707.294.091-04;
VIII - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB: Ariany de Oliveira

Leite, CPF: 024.702.661-14;
IX - Fundação Verde Herbert Daniel: Gustavo Henrique Lobo da Gama, CPF:

012.512.531-30;
X - Fundação Republicana Brasileira: Marco Aurelio Meneghetti, CPF:

031.089.931-19;
XI - Fundação Roberto Marinho - Canal Futura: Tiago Gomes dos Santos, CPF:

917.001.591- 00;
XII - Instituto Verter: Pedro Ivo Garcia de Sousa, CPF: 078.359.629-42;
XIII - Liga Universitária do Tocantins: Pedro Henrique Silva Mendes dos Reis,

CPF: 006.278.901-56;
XIV - Teto Brasil: Luã Lessa Souza, CPF: 026.448.755-95;
XV - União dos Escoteiros do Brasil: Pedro Henrique dos Santos Alves, CPF:

016.831.184-48;
XVI - União Nacional dos Estudantes - UNE: Luis Filipe Eich, CPF: 031.928.920-

64.
§3º Quatro Conselheiros Nacionais da Juventude, pessoas físicas com notório

reconhecimento no âmbito das políticas públicas de juventude:
I - Cristina Gonçalves Rezende, CPF: 040.520.441-85;
II - Marcus Vinícius Barão Rocha, CPF: 119.292.857-10;
III - Neilson Amaral Marques, CPF: 051.479.403-83;
IV - Rodrigo Giorgi Reis, CPF: 328.444.458-02.
§4º Nove indicados pela Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:
I - André Costa Perez, CPF: 050.419.221-36;
II - Carlos Eduardo Marzall, CPF: 067.643.239-50;
III - Flaviane Agustini Stedille, CPF: 089.078.529-52;
IV - Antonio Batista Reis, CPF: 693.068.181-49;
V - Gabriela Chaves de Sant'Anna Gomes, CPF: 037.187.631-17;
VI - Raquel Magalhães Cabral, CPF: 002.727.481-02;
VII - Samuel Jonathan de Lima Bastos, CPF: 007.633.833-92;
VIII - Davi Mancebo Fernandes, CPF: 083.629.929-99;
IX - Suzana Dias Rabelo de Oliveira, CPF: 809.400.801-68.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DAMARES REGINA ALVES
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POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 12.650, DE 6 DE ABRIL DE 2020

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08350.002441/2020-30, resolve:

Conceder aposentadoria voluntária com proventos integrais a JARINA DALVA
SILVA FERRÃO, Matrícula SIAPE nº 178170, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia
Federal, Classe Especial, do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, com fundamento no
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, declarando, em decorrência, a vacância do
cargo.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 12.647, DE 3 DE ABRIL DE 2020

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/9/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08500.044656/2019-23, resolve:

Conceder aposentadoria especial voluntária a REGINA CELIA MUTAI, Matrícula
SIAPE nº 2367039, ocupante do cargo de Agente de Polícia Federal, Classe Especial, do
Quadro de Pessoal da Polícia Federal, com fundamento no artigo 1º, inciso II, alínea "b",
da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, alterada pela Lei Complementar
nº 144, com proventos integrais e paridade correspondentes ao subsídio do cargo efetivo,
de acordo com o artigo 38, alínea "a", da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965 c/c o
artigo 11, da Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, declarando, em decorrência, a
vacância do cargo.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 12.652, DE 6 DE ABRIL DE 2020

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08230.000578/2020-16, resolve:

Conceder aposentadoria voluntária com proventos integrais a OLAVO CAJÉ
TORRES, Matrícula SIAPE nº 186175, ocupante do cargo de Datilógrafo, Classe S, Padrão III,
do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, com fundamento no artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005, declarando, em decorrência, a vacância do cargo.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 12.660, DE 7 DE ABRIL DE 2020

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX, do Artigo 43, do Regimento
Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada
no Diário Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e, tendo em vista o
que consta do Processo nº 08270.001001/2020-55, resolve:

Conceder aposentadoria especial voluntária a ANTONIO DORGEVAL ANDRADE
GRANJA, Matrícula SIAPE nº 293068, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia Fe d e r a l ,
Classe Especial, do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, com fundamento no artigo 1º,
inciso II, alínea "a", da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, com
proventos integrais e paridade correspondentes ao subsídio do cargo efetivo, de acordo
com o artigo 38, alínea "a", da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965 c/c o artigo 11,
da Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, declarando, em decorrência, a vacância do
cargo.

DELANO CERQUEIRA BUNN

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
PORTARIA Nº 87, DE 7 DE ABRIL DE 2020

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1° de janeiro de 2019, alterado pelo
Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 2019 e arts. 1º, 5º e 6º da Portaria nº
94/2020/DG, de 23 de março de 2020, da Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal,
observados os termos da Portaria nº 77, de 17 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, considerando o dispositivo no art. 33, inciso VIII, da lei nº 8.112/90,
assim como o contido no Processo nº 08668.001467/2020-97, resolve:

Art.1º Declarar vago, a partir de 09 de Março de 2020, o cargo 437 / 014 -
AGENTE ADMINISTRATIVO, código de vaga nº 998899, Classe ''A'', Padrão "V", ocupado
pela servidora ÂMARA BARBOSA RIBEIRO, matrícula Siape nº 2161411, lotada na SPRF/PI,
em virtude de posse em outro cargo inacumulável.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROMULO FABRICIO LEITE E LOPES

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIAS DE 6 DE ABRIL DE 2020

O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL, considerando os artigos 1º, 5º e 6º, da Portaria nº 94/2020/DG, de 04 de
23 de março de 2020, da Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal e usando da
competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 81/2020/DGP, de 27 de março de
2020, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico em 27/03/2020, resolve:

Nº 530 - Designar FERNANDO COSTA DA SILVA, matrícula 1515765, Policial Rodoviário
Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer o encargo de Substituto do
Chefe do Serviço de Operações, código FCPE 101.1, da Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal no Paraná, em seus afastamentos e impedimentos legais ou
regulamentares e na vacância do cargo.

Nº 535 - Designar CARLOS HENRIQUE GITIRANA DOS SANTOS FERNANDES, matrícula
1461142, Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer
a função de Chefe do Setor de Corregedoria, código FG-2, da Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte, com mandato de 2 (dois) anos.
Estas Portarias entram em vigor na data de publicação.

ANDRÉ LUIZ MARÇAL DA SILVA

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 2, DE 2 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 do
Anexo I do Decreto nº 9.662, de 2 de janeiro de 2019; e

CONSIDERANDO o inciso I do § 2º do art. 6º do Decreto nº 7.689, de 2 de
março de 2012; o parágrafo único do art. 5º da Portaria nº 493, de 16 de março de 2012;
o inciso II do art. 1º da Portaria nº 578, de 12 de junho de 2015; e o art. 5º da Portaria
nº 77, de 17 de janeiro de 2020; resolve:

Art. 1º Fica subdelegada a competência para operacionalização eletrônica de
ato como Ordenador de Despesas no sistema estruturante Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, no âmbito da Unidade Gestora
Executora UG 200143 SENAJUS.

I - Designar CHEFE DE GABINETE da Secretaria Nacional de Justiça, titular.
II - Designar CHEFE DE GABINETE SUBSTITUTO da Secretaria Nacional de Justiça,

suplente.
Parágrafo único. Os demais atos de Ordenador de Despesas, ressalvadas as

situações específicas, dar-se-ão conforme previsão no art. 5º da Portaria nº 77, de 17 de
janeiro de 2020.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 124, de 25 de março de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VLADIMIR PASSOS DE FREITAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA Nº 509, DE 6 DE ABRIL DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº. 9.010, de
23/03/2017, combinado com o Decreto nº 7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR
nº 2.061, de 19 de julho 2019; e CONSIDERANDO o Parecer de Força Executória que
encaminha a sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Santarém/PA nos autos da Ação Civil Pública nº 1000141-38.2018.4.01.3902, no dia
20/02/2020, resolve:

Art. 1º Considerando os termos da decisão judicial, tornar sem efeito a Portaria
nº 1.536, de 27 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 31 de
dezembro de 2019, Edição nº 252, Seção 2, Página 62, em atendimento a decisão judicial
proferida no dia 20 de fevereiro de 2020.

Art. 2º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar os estudos
complementares de natureza etno-histórica, antropológica, ambiental e cartográfica,
necessários à identificação e delimitação da área reivindicada pelos Povos Munduruku e
Apiaká, compreendida pelas Comunidades do Planalto Santareno, localizadas no Município
de Santarém, no Estado do Pará, com a seguinte composição:

Katiane Silva - Professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade
Federal do Pará (UFPA), Coordenadora do GT;

Rosamaria Santana Paes Loures - Mestra em Ciências Ambientais pela
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA);

Aléssio Moreira Lima Dantas - Indigenista Especializado, Chefe da Coordenação
Técnica Local de Altamira VIII (CR Tapajós/Funai);

Fernanda Cristina Moreira - Indigenista Especializada, lotada no Serviço de
Gabinete do Museu do Índio (SEGAB/MI/Funai).

Art. 3º Determinar o deslocamento dos componentes do GT ao Município de
Santarém, no estado do Pará, para realizar os referidos estudos, concedendo o prazo de 22
(vinte e dois) dias de campo, a partir dos respectivos deslocamentos.

Art. 4º Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do
relatório, a contar do retorno da coordenadora do GT.

Art. 5º As despesas com os colaboradores e servidores da Funai, e seus
deslocamentos serão custeadas por meio do Plano Operacional 20 UF - Identificação,
Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indígenas e Reservas - (PO 002),
(PTRES) 185595 - Plano Interno FI999069IDE.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 160, DE 7 DE ABRIL DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019, com
alteração dada pelo Decreto nº 9.989 de 26 de agosto de 2019, resolve:

Nomear DURVAL FREIRE DE CARVALHO OLIVIERI, CPF nº ***.452.155-**, para
exercer o cargo em comissão de Assessor, código DAS 102.4, da Presidência, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

RICARDO SALLES

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
B I O D I V E R S I DA D E

PORTARIA Nº 259, DE 2 DE ABRIL DE 2020

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE, no uso das competências atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº
8.974, de 24 de janeiro de 2017, e pela Portaria nº 451 do Ministério do Meio Ambiente,
de 19 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial de 24 de julho de 2019 , Seção 2,
pág.46, resolve:

Designar ANA FLAVIA CEREGATTI ZINGRA, CPF 310.272.428-04, para exercer a
Função Gratificada de Assistente I de Unidade de Conservação II, Código FG-1, na Reserva
Extrativista Acaú-Goiana, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
ficando dispensada do encargo de substituta que atualmente ocupa.

FERNANDO CESAR LORENCINI

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 11.890, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento
Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e
tendo em vista o que consta do Processo nºs 08455.002594/1976-10 e
08455.034255/2019-58, resolve:

Tornar sem efeito a Portaria DGP/PF nº 8.223, publicada no DOU nº 80, de
26/04/2018, que cancelou a pensão estatutária de ROSEMILDA DE SOUZA REZENDE,
matrícula SIAPE n.º 2.614.782, beneficiária de pensão do ex-servidor ADELINO
REZENDE, matrícula SIAPE nº 1.053.954.

Restabelecer a pensão estatutária da interessada acima nominada, até
ulterior deliberação judicial, em cumprimento à decisão proferida nos autos do
Processo nº 5005677-30.2019.4.02.5120 - 2ª VF/SJRJ, nos termos Ofício nº
1 6 7 1 4 / 2 0 1 9 / CO F/ P R U 2 R / P G U / AG U .

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 11.895, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria-MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08455.017480/1992-94 e anexos, resolve:

Tornar sem efeito a Portaria-DGP/PF nº 7.859, publicada no DOU nº 50, de 14
de março de 2018, que restabeleceu por decisão judicial a pensão de IVANY DE
ALBUQUERQUE, matrícula SIAPE nº 118.486, filha maior de 21 anos do ex-servidor JULIO
DE ALBUQUERQUE, matrícula SIAPE nº 187.877, e

Suspender o benefício previdenciário da interessada acima nominada, em razão
da decisão judicial proferida nos autos da Apelação nº 0022397-54.2018.4.02.5101
(2018.51.01.022397-8), na qual a 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da
2ª Região, decidiu, por unanimidade, dar provimento à remessa necessária, para reformar
a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial, conforme Ofício n.
00366/2019/CPC/PRU2R/PGU/AGU, da Procuradoria Regional da União - 2ª Região, o qual
atesta sobre a força executória da decisão referida, de cumprimento imediato.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 11.906, DE 19 DE OUTUBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX, do Artigo 42, do Regimento
Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/9/2018, publicada no
Diário Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, tendo em vista o que
consta do Processo nº 08385.013782/2019-08 e anexos, resolve:

Conceder pensão vitalícia a EDECIR INACIO DO AMARAL, companheiro da ex-
servidora SALUDE NAIR BEDIN, Agente de Polícia Federal aposentada, Classe Especial,
Matrícula SIAPE nº 178978, falecida em 31 de julho de 2014, nos termos do artigo 217, I,
"a", da Lei nº 8.112/1990 (redação original), combinados com o art. 40, § 7º, I, da CF/88,
com a redação dada pela EC nº 41/2003, e com o art. 2º, I, da Lei nº 10.887/2004, a partir
da publicação da portaria, em cumprimento à tutela provisória deferida nos autos do
Processo nº 5029026-91.2019.4.04.7000, em trâmite na 6ª Vara Federal de Curitiba.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 11.921, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
competências que lhe foram atribuídas pelo inciso XVII do art. 43 do Regimento Interno da
Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no DOU nº
200, de 17/10/2018, e considerando o que consta no Processo Administrativo nº
08702.002345/2019-11, resolve:

Exonerar, a pedido, a partir de 04 de novembro de 2019, JULIANA MOL
MARINO, matrícula SIAPE nº 252225, ocupante do cargo de Delegada de Polícia Federal, do
Quadro de Pessoal da Polícia Federal, de acordo com o caput do art. 33, inciso I, da Lei nº
8.112, de 11.12.1990, declarando, por consequência, a vacância do mencionado cargo.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 11.928, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria-MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
dos Processos nº 08455.012982/1985-36, 08455.011005/2019-40 e 00410.050769/2019-65,
resolve:

Tornar sem efeito a Portaria-DGP/PF nº 10.861, de 16 de maio de 2019,
publicada no DOU nº 96, de 21 de maio de 2019, que suspendeu o benefício previdenciário
de ANA MARIA PERSICO GUIMARÃES, matrícula SIAPE nº 2.208.172, beneficiária de pensão
do ex-servidor NELSON GARCIA GUIMARÃES, matrícula SIAPE nº 10.76.392, e

Restabelecer a pensão estatutária da interessada acima nominada, até ulterior
deliberação judicial, em cumprimento a tutela provisória de urgência deferida nos autos da
Ação Ordinária nº 1031149-50.2019.4.01.3400, em trâmite na 13ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, nos termos o Parecer de Força Executória nº
0 0 6 4 0 / 2 0 1 9 / CO S E P / P R U 1 R / P G U / AG U .

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 11.931, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
competências que lhe foram atribuídas pelo inciso XVII do art. 43 do Regimento Interno da
Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no DOU nº
200, de 17/10/2018, e considerando o que consta no Processo Administrativo nº
08240.017036/2019-20, resolve:

Declarar vago, a partir de 11 de novembro de 2019, de acordo com com o art.
33, inciso VIII, da Lei nº 8.112, de 11.12.1990, o cargo de Escrivão de Polícia Federal, do
Quadro de Pessoal da Polícia Federal, ocupado por PABLO MICHEL DE MELO SOUZA,
matrícula SIAPE nº 1800804, em virtude de posse em outro cargo inacumulável.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 11.934, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento
Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/9/2018, publicada
no Diário Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista
o que consta do Processo nº 08200.007139/1989-07 e anexos, resolve:

Suspender o benefício previdenciário de ROSELENE DUARTE CHANCA,
matrícula SIAPE nº 1466682, filha maior do ex-servidor ARLINDO DUARTE CHANCA ,
matrícula SIAPE nº 0184274, em razão do Acórdão proferido nos autos do Processo nº

0230894-10.2017.4.02.5101/Tribunal da Federal da 2ª Região, conforme o Ofício nº
01312/2019/ASJUR/PSUPTS/PGU/AGU, da Procuradoria-Seccional da União em
Petrópolis/RJ, o qual atesta sobre a força executória da decisão referida, de
cumprimento imediato, mantendo-se a suspensão da pensão temporária até decisão
ulterior.

DELANO CERQUEIRA BUNN

PORTARIA Nº 11.936, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento
Interno da Polícia Federal, aprovado pela Portaria-MSP nº 155, de 27/09/2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 08455.001869/1990-29 e anexos,
resolve:

Cancelar o benefício previdenciário de CECILIA GUSMÃO WELLISCH, matrícula
SIAPE nº 1.104.292, filha maior de 21 (vinte e um) anos, do ex-servidor WILSON
WELLISCH, matrícula SIAPE nº 1.004.834, em razão do Acórdão nº 2780/2016-TCU-
Plenário e, em cumprimento de decisão liminar proferida nos autos do Processo Judicial
nº 0212790-67.2017.4.02.5101, em trâmite na 30ª Vara Federal do Rio de Janei r o / R J,
que denegou a segurança e revogou a tutela antecipada antes deferida, julgando
improcedente o pedido autoral, nos termos do Parecer de Força Executória nº
0 0 0 1 6 / 2 0 1 9 / G G C / P R U 2 R / P G U / AG U .

DELANO CERQUEIRA BUNN

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
PORTARIA Nº 289, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto na Portaria Nº 1.008 de 25 de abril de 2019,
do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria Executiva, Publicado no Diário
Oficial da União em 26 de abril de 2019, com fulcro nas decisões judiciais acostadas nos
autos do Processo Administrativo nº 08650.004661/2014-75, e prolatadas nos autos da
Ação Ordinária nº 0035361-35.2013.4.01.3500 - 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Goiás, resolve:

Art. 1º Nomear no cargo de Policial Rodoviário Federal, Código NS 911.001,
Terceira Classe, Padrão "I", criado pela Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, reestruturado
pelas Leis nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, nº 11.784, de 22 de setembro de 2008,
nº 12.342, de 1º de dezembro de 2010, e nº 12.775, de 28 de dezembro de 2012, do
Quadro Permanente deste Departamento, sob o código de vaga nº 0880600, BÁRBARA
VIEIRA CAMPOS, habilitada no concurso público autorizado por meio da Portaria do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG nº 100, de 8 de abril de 2013,
objeto do Edital nº 1-PRF-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, de 11 de junho de 2013, na
forma disposta na Portaria MPOG nº 450, de 6 de novembro de 2002, e autorização
contida na Portaria MPOG nº 255, de 15 de agosto de 2014, publicada no Diário Oficial da
União nº 157, em 18 de agosto de 2014, republicada no dia 19 de agosto de 2014, no
Diário Oficial da União nº 158, homologado pelo Edital nº 29/2014-PRF, de 22 de maio de
2014, e autorização contida na Portaria MPOG nº 25, de 18 de fevereiro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União nº 33, em 19 de fevereiro de 2015, e homologado pelo
Edital nº 40/2015-PRF, de 27 de outubro de 2015, e autorização contida na Portaria MPOG
nº 533, de 26 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 227, em 27
de novembro de 2015, e homologado pelo Edital nº 50/2016-PRF, de 18 de maio de
2016.

Art. 2º Determinar a sua lotação na Superintendência da Polícia Rodoviária
Federal no estado de Goiás - 5ª Delegacia/Jataí.

Parágrafo único. A apresentação da nova servidora para a posse e exercício no
cargo deverá ocorrer na sede da Superintendência Regional de lotação inicial

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MARCOS FURTADO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
PORTARIA Nº 341, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SÃO PAULO, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 118 do Regimento Interno da Polícia
Rodoviária Federal, aprovado pela Portaria n° 224, de 05 de dezembro de 2018, do Senhor
Ministro da Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União de 06 de dezembro de
2018,

Considerando o constante dos autos do processo nº 08658.165441/2019-51,
especialmente o Ofício nº 4898/2019/NTGM-SP/SEOP-SP/SRPRF-SP (SEI n° 22529227);

Considerando o constante dos autos do processo n° 08650.001744/2018-36,
especialmente a Portaria n° 282/2019/DG, de 14 de novembro de 2019, publicada em
Boletim de Serviço Eletrônico em 19/11/2019 (SEI n° 22664746);

Considerando o interesse da Administração, por razões de natureza
administrativa e técnica, resolve:

Art. 1º Subdelegar competência ao Chefe titular da Seção de Segurança Viária
da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, e nos seus impedimentos
e afastamentos, a seu substituto legal, para exercer atribuições de Autoridade de Trânsito
no âmbito da SPRF-SP e, dentre elas, aplicar penalidades administrativas por infração de
trânsito e desvinculação de autuações de trânsito da placa de veículos independentemente
da circunscrição do cometimento da infração, com supedâneo nos §§ 1° e 2° do art. 2° da
Portaria n° 282/2019/DG.

Art. 2° Fica revogada a Portaria n° 50/2018/SRPRF-SP.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos a 07 de novembro de 2019.

VALMIR CORDELLI

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA Nº 1.430, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23/03/2017,
combinado com o Decreto nº 7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria Casa Civil-PR nº
2.061, de 19 de julho de 2019, e considerando a decisão de 28 maio de 2019, exarada
em sentença judicial da 6ª Vara Federal de Florianópolis, no âmbito da Ação Civil Pública
tombada sob o nº.5007550- 18.2015.4.04.7200, resolve:

Art. 1º Alterar o Artigo 1º da Portaria nº 1119/PRES, de 23 de agosto de
2019, publicada no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 2019, Seção 2, página
37, excluindo os servidores Ricardo de Campos Leinig, Antropólogo Coordenador,
Indigenista Especializado, lotado na Coordenação Regional Litoral Sul, Kaio Domingues
Hoffman, Antropólogo Assistente, Indigenista Especializado, lotado na Coordenação
Regional Litoral Sul, Juliano Piloto Abelardino da Silva, Ambientalista, Indigenista
Especializado, lotado na Coordenação Regional Litoral Sul e João Mitia Antunha Barbosa,
Indigenista Especializado, lotado na Coordenação Regional Litoral Sul, do Grupo Técnico
(GT) que realizará os estudos de natureza antropológica, etno-histórica, sociológica,
jurídica, cartográfica e ambiental necessários à identificação e delimitação da Terra
Indígena Cambirela, do Povo Guarani Mbya, localizada no Município de Palhoça, no
Estado do Santa Catarina, e incluindo os servidores Joany Marcelo Arantes, Antropólogo
Coordenador, Coordenador-Geral de Promoção da Cidadania da Diretoria de Promoção
ao Desenvolvimento Sustentável (DPDS) da Funai, Juliana de Aguiar Lengruber,
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Engenheira Agrônoma, lotada na Ouvidoria da Funai e Gedeon de Carvalho Borges
Garcia, Indigenista Especializado, lotado na Coordenação-Geral de Licenciamento
Ambiental da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável (DPDS) da
Funai.

Art. 2º Retificar a Portaria nº 1119/PRES/2019, de 23 de agosto de 2019,
publicada no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 2019, Seção 2, página 37, de
modo que, onde se lê: "Art. 1º ...localizada no Município de Florianópolis...", leia-se:
"Art. 1º ...localizada no Município de Palhoça..." e, onde se lê: "Art. 2º ...ao Município
de Florianópolis...", leia-se: "...ao Município de Palhoça...".

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Ministério do Meio Ambiente

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E

A D M I N I S T R AÇ ÃO
PORTARIA Nº 302, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso da competência conferida pelo art. 6º do Anexo
I, do Decreto nº 9.672, de 2 de janeiro de 2019, e os dispositivos constantes na Lei no

11.356, de 19 de outubro de 2006, no Decreto no 9.058/2017, nas Portarias MP nos

85/2009, 529/2012, 252/2017 e 286/2017, nas Portarias STN/MF nos 276/2013, 708/2017,
481/2014, 493/2017, na Portaria MJ nº 910/2016, resolve:

Art. 1o Conceder a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas
Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE à servidora ocupante de cargo
efetivo, relacionada abaixo, na forma especificada:

1. Sistema de Serviços Gerais - SISG:
NS - DAPHNE MENDONÇA CORREA - Analista Ambiental - Matrícula SIAPE no 1549784
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas adotar os

procedimentos necessários à implantação/exclusão da GSISTE, bem como, o adequado
acompanhamento de sua utilização junto às respectivas áreas de atuação.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIAS DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso da competência que lhe foi subdelegada
pela Portaria n. 278, de 4 de julho de 2003, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, e tendo
em vista o disposto no art. 5º do Decreto n. 8.973, de 24 de janeiro de 2017, resolve:

Nº 4.207. Dispensar, a pedido, o servidor FRANCEAN MICHEL DA SILVA RODRIGUES,
matrícula SIAPE n. 2041550, da Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe da
Divisão de Administração e Finanças, código FCPE 101.2, da Superintendência no Pará,
deste Instituto.

Nº 4.208. Designar o servidor JOSE CARLOS DANTAS E SILVA, matrícula SIAPE n. 684888,
para exercer a Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe da Divisão de
Administração e Finanças, código FCPE 101.2, da Superintendência no Pará, deste
Instituto.

EDUARDO FORTUNATO BIM

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
PORTARIA Nº 4.166, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), no uso
das atribuições que lhe conferem a Portaria nº 2.101, de 23 de julho de 2018,
considerando o disposto no inciso IV do artigo 3º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002
e considerando o contido no Processo Administrativo nº 02001.013955/2019-61, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para o exercício do encargo
de Pregoeiro no âmbito da Administração Central do IBAMA:

I - ANA CLÁUDIA FIRMINO BARROS, matrícula Siape nº 1963943;
II- IOLANDA PEREIRA BARROS, matrícula Siape nº 2056784;
III - MARIA CRISTIANE DA CUNHA DE CASTRO ABRANTES FERRÃO, matrícula

Siape nº 685757;
IV - MATHEUS CARVALHO ALVES DE PAULA, matrícula Siape nº 2053077, e;
V - SUÉLIO LUIGI BARBOSA DE MORAIS, matrícula Siape nº 2163423.
Art. 2º O Coordenador-Geral de Administração do IBAMA indicará, a cada

processo licitatório, o Pregoeiro responsável pelo processamento da licitação.
Art. 3º A Equipe de Apoio será composta, no mínimo, por dois dos servidores

relacionados no Art. 1º desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando

revogada a Portaria nº 1.669, de 14 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial da União
em 16 de maio de 2019.

LUIS CARLOS HIROMI NAGAO

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PORTARIA Nº 6.076, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, com base no
disposto no inciso VI, do art. 7º do Regimento Interno da ANEEL e o que consta no
Processo nº 48500.005016/2019-12, resolve:

Art. 1º Autorizar o afastamento do país, na forma do disposto no Decreto nº
1.387, de 7 de fevereiro de 1995, com a nova redação dada pelo Decreto nº 9.533, de 17
de outubro de 2018.

NOME: Rodrigo Limp Nascimento. CARGO/FUNÇÃO: Diretor. ÓRGÃO: Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. PAÍSES DE DESTINO: Chile. FINALIDADE DO
AFASTAMENTO: Participação da ANEEL em visita técnica sobre transmissão de energia
elétrica, em Santiago, no Chile. PERÍODO: 03 a 07 de dezembro de 2019, incluído o
trânsito. TIPO DE AFASTAMENTO: com ônus. ENQUADRAMENTO DA VIAGEM: Art. 1º, inciso
IV do Decreto n° 1.387, de 7 de fevereiro de 1995.

NOME: Fábio Maya Cavalcante. CARGO/FUNÇÃO: Chefe Adjunto da Assessoria
Internacional. ÓRGÃO: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. PAÍSES DE DESTINO:
Chile. FINALIDADE DO AFASTAMENTO: Participação da ANEEL em visita técnica sobre
transmissão de energia elétrica, em Santiago, no Chile. PERÍODO: 03 a 07 de dezembro de
2019, incluído o trânsito. TIPO DE AFASTAMENTO: com ônus. ENQUADRAMENTO DA
VIAGEM: Art. 1º, inciso IV do Decreto n° 1.387, de 7 de fevereiro de 1995.

NOME: Alexandra Lúcio Sales Carvalho. CARGO/FUNÇÃO: Especialista em
Regulação. ÓRGÃO: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. PAÍSES DE DES T I N O :
Chile. FINALIDADE DO AFASTAMENTO: Participação da ANEEL em visita técnica sobre
transmissão de energia elétrica, em Santiago, no Chile. PERÍODO: 03 a 07 de dezembro de
2019, incluído o trânsito. TIPO DE AFASTAMENTO: com ônus. ENQUADRAMENTO DA
VIAGEM: Art. 1º, inciso IV do Decreto n° 1.387, de 7 de fevereiro de 1995.

NOME: Fernando Marinho de Magalhães Júnior. CARGO/FUNÇÃO: Especialista
em Regulação. ÓRGÃO: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. PAÍSES DE DESTINO:
Chile. FINALIDADE DO AFASTAMENTO: Participação da ANEEL em visita técnica sobre
transmissão de energia elétrica, em Santiago, no Chile. PERÍODO: 03 a 07 de dezembro de
2019, incluído o trânsito. TIPO DE AFASTAMENTO: com ônus. ENQUADRAMENTO DA
VIAGEM: Art. 1º, inciso IV do Decreto n° 1.387, de 7 de fevereiro de 1995.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

PORTARIA Nº 6.128, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, com base no
disposto no inciso VI, do art. 7º do Regimento Interno da ANEEL e o que consta no
Processo nº 48500.005818/2019-22, resolve:

Art. 1º Autorizar o afastamento do país, na forma do disposto no Decreto nº.
1.387, de 7 de fevereiro de 1995, com nova redação dada pelo Decreto nº. 9.533, de 17
de outubro de 2018.

NOME: Elvira Justino de Farias Stroschein. CARGO/FUNÇÃO: Assessora da
Diretoria. ÓRGÃO: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. PAÍS DE DESTINO: Estados
Unidos da América. FINALIDADE DO AFASTAMENTO: Participação na "Visita técnica com
enfoque em Redes Inteligentes de Energia e Automação da Distribuição", organizada pela
U.S. Trade and Development Agency - USTDA. PERÍODO: 30 novembro a 8 de dezembro de
2019, inclusive trânsito. TIPO DE AFASTAMENTO: com ônus limitado. ENQUADRAMENTO
DA VIAGEM: Art. 1º, inciso IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

PORTARIA Nº 6.135, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, com base no
disposto no inciso VI, do art. 7º do Regimento Interno da ANEEL e o que consta no
Processo nº 48500.005818/2019-22, resolve:

Art. 1º Autorizar o afastamento do país, na forma do disposto no Decreto nº.
1.387, de 7 de fevereiro de 1995, com a nova redação dada pelo Decreto nº. 9.533, de 17
de outubro de 2018.

NOME: Sandoval de Araújo Feitosa Neto. CARGO/FUNÇÃO: Diretor. ÓRGÃO:
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. PAÍS DE DESTINO: Estados Unidos da
América. FINALIDADE DO AFASTAMENTO: Participação na "Visita técnica com enfoque em
Redes Inteligentes de Energia e Automação da Distribuição", organizada pela U.S. Trade
and Development Agency - USTDA. PERÍODO: 30 novembro a 8 de dezembro de 2019,
inclusive trânsito. TIPO DE AFASTAMENTO: com ônus limitado. ENQUADRAMENTO DA
VIAGEM: Art. 1º, inciso IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

PORTARIA Nº 6.136, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em
vista o disposto no art. 7º, inciso VI e no art. 9º, do Regimento Interno, aprovado pela
Portaria nº 349, de 28 de novembro de 1997, do Ministério de Minas e Energia, e com o
que consta no Processo nº 48500.005031/2019-61, resolve:

Art. 1° Autorizar o afastamento do país, na forma do disposto no Decreto nº
1.387, de 7 de fevereiro de 1995, e no art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 7.689, de 2 de
março de 2012, com a nova redação dada pelo Decreto nº 9.533, de 17 de outubro de
2018, ao servidor:

NOME: João Paulo Guimarães Ribeiro Ferreira. CARGO/FUNÇÃO: Especialista em
Regulação de Serviços Públicos de Energia. ÓRGÃO: Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL. PAÍS DE DESTINO: Colômbia. FINALIDADE DO AFASTAMENTO: Small Hydro Latin

America 2019. PERÍODO: 26 a 29/11/2019, inclusive trânsito. TIPO DE AFASTAMENTO: com
ônus. ENQUADRAMENTO DA VIAGEM: Art. 1º, inciso IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
B I O CO M B U S T Í V E I S

PORTARIA Nº 506, DE 25 NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria ANP nº 195, de 17 de maio de 2018, e ad referendum da Diretoria Colegiada,
resolve:

Nomear FERNANDO NINAUT NICHELLI MACHADO, CPF nº ***.404.477-**, para,
sem acúmulo de vencimentos, exercer, interinamente, o Cargo Comissionado de Gerência
Executiva, código CGE - III, de Superintendente Adjunto de Gestão Administrativa e
Aquisições, no Escritório Central da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP, na cidade do Rio de Janeiro. (Processo nº 48610.011536/2016-74 e
Resolução de Diretoria nº , de de novembro de 2019).

FELIPE KURY

PORTARIA Nº 507, DE 25 NOVEMBRO DE 2019

O CHEFE DE GABINETE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº
109, de 16 de março de 2018, resolve:

Designar o servidor ARTUR WATT NETO, CPF nº ***.131.605-**, para, no
período de 3 a 10 de dezembro de 2019, responder pelo expediente da Procuradoria Geral,
da Procuradoria Federal junto a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP, em razão do afastamento simultâneo do titular e de seu substituto.
(Processo SEI nº 48610.220589/2019-27)

ALEXANDRE DE SOUZA GROSSI

PORTARIA Nº 508, DE 25 NOVEMBRO DE 2019

O CHEFE DE GABINETE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº
109, de 16 de março de 2018, resolve:;

Designar o servidor ARTUR WATT NETO, CPF nº ***.131.605-**, para, no
período de 3 a 20 de dezembro de 2019, substituir o Subprocurador Geral, código CGE-III,
na Procuradoria Geral, da Procuradoria Federal junto a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP, em seus afastamentos e impedimentos legais e
regulamentares. (Processo SEI nº 48610.220589/2019-27)

ALEXANDRE DE SOUZA GROSSI
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PORTARIA Nº 13.243-DGP/PF, DE 24 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08430.005035/2020-39, resolve:

Conceder pensão vitalícia a TEREZA DE OLIVEIRA LEITE, viúva do ex-servidor
ALMIRO DA COSTA LEITE, aposentado no cargo de Agente de Telecomunicação e
Eletricidade, Matrícula SIAPE nº 178844, Classe S, Padrão I, a partir de 27 de maio de 2020
(data do óbito), nos termos dos artigos 217, inciso I, e 222, inciso VII, alínea "b", item 6,
da Lei nº 8.112/1990, combinados com os artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional n°
103/2019.

CECÍLIA SILVA FRANCO

PORTARIA N° 13.244, DE 24 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XIV e XIX do art. 43 do Regimento Interno
da Polícia Federal, aprovado pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no Diário
Oficial da União nº 200, de 17/10/2018, Seção I, pp. 51/56, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 08295.004558/2020-60, resolve:

Conceder pensão vitalícia a JACY GONÇALVES ARAÚJO CALDAS, viúva do ex-
servidor FRANCISCO WILLIAM LOPES CALDAS, aposentado no cargo de Perito Criminal
Federal, Classe Especial, Matrícula SIAPE nº 184072, a partir de 06 de junho de 2020 (data
do óbito), nos termos dos artigos 217, inciso I, e 222, inciso VII, alínea "b", item 6, da Lei
nº 8.112/1990, combinados com o artigo 23 da Emenda Constitucional n° 103/2019.

CECILIA SILVA FRANCO

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS DE 21 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1° de janeiro de 2019,
alterado pelos Decretos nº 10.073, de 18 de outubro de 2019, e nº 10.379, de 28 de maio
de 2020, bem como pelos artigos 1º, 5º e 6º da Portaria nº 94/2020/DG, de 23 de março
de 2020, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no Boletim de Serviço
Eletrônico em 27 de março de 2020, resolve:

Nº 422 - Dispensar, a pedido, ALYNNE LEAL VALE, matrícula nº 1072733, Policial Rodoviário
Federal do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe da Seção de Gestão de
Pessoas, código FG-1, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Piauí.

Nº 423 - Dispensar, a pedido, JÚLIO CÉSAR MATOS DE OLIVEIRA, matrícula nº 1415661,
Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, do encargo de substituto
do Chefe da Divisão de Gestão e Logística Correcional, código FCPE 101.2, da Corregedoria-
Geral Adjunta, da Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em seus afastamentos
e impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo;

Designar MARCOS AURÉLIO PESSOA LIMA, matrícula nº 1541110, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer o encargo de
substituto do Chefe da Divisão de Gestão e Logística Correcional, código FCPE 101.2, da
Corregedoria-Geral Adjunta, da Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em seus
afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo.

Estas Portarias entram em vigor na data de publicação.

SILVIA REGINA BORGES

PORTARIA Nº 436, DE 24 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1° de janeiro de 2019,
alterado pelos Decretos nº 10.073, de 18 de outubro de 2019, e nº 10.379, de 28 de maio
de 2020, bem como pelos artigos 1º, 5º e 6º da Portaria nº 94/2020/DG, de 23 de março
de 2020, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no Boletim de Serviço
Eletrônico em 27 de março de 2020, e tendo em conta os documentos acostados nos
Processos nº 08663.004765/2020-89 e 08663.004762/2020-45, resolve:

Art. 1º Dispensar UBIRATAN CÂMARA DE QUEIROZ, matrícula nº 1970544,
Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe do
Núcleo de Governança, Controle Interno e Análise Técnica, código FG-3, da Seção de
Superintendência-Executiva, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na
Paraíba.

Art. 2º Designar RENATA SANTOS DA SILVA , matrícula nº 2209349, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe do
Núcleo de Governança, Controle Interno e Análise Técnica, código FG-3, da Seção de
Superintendência-Executiva, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na
Paraíba.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILVIA REGINA BORGES

PORTARIA Nº 432, DE 23 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1° de janeiro de
2019, alterado pelos Decretos nº 10.073, de 18 de outubro de 2019, e nº 10.379, de 28
de maio de 2020, bem como pelos artigos 1º, 5º e 6º da Portaria nº 94/2020/DG, de
23 de março de 2020, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no
Boletim de Serviço Eletrônico em 27 de março de 2020, e tendo em conta os
documentos acostados nos Processos nº 08658.030474/2020-15 e 08658.030472/2020-
26, resolve:

Art. 1º Dispensar VICTOR BARROQUELLO GRUTTER, matrícula nº 1985992,
Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe do
Núcleo de Policiamento e Fiscalização, código FG-3, da Delegacia 01, em Guarulhos, da
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo.

Art. 2º Designar NELSON FELIPE LASCANE, matrícula 1969512, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe
do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, código FG-3, da Delegacia 01, em Guarulhos,
da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILVIA REGINA BORGES

PORTARIAS DE 22 DE JULHO DE 2020

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1° de janeiro
de 2019, alterado pelos Decretos nº 10.073, de 18 de outubro de 2019, e nº 10.379,
de 28 de maio de 2020, bem como pelos artigos 1º, 5º e 6º da Portaria nº
94/2020/DG, de 23 de março de 2020, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal,
publicada no Boletim de Serviço Eletrônico em 27 de março de 2020, resolve:

Nº 427 - Dispensar JOSÉ AMÉRICO DE BARROS GOMES, matrícula nº 1540257, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, do encargo de Substituto do
Chefe da Delegacia 05, código FCPE 101.1, em Barra do Piraí, da Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, em seus afastamentos e impedimentos
legais ou regulamentares e na vacância do cargo;

Designar VILSON BEDIM VIANNA, matrícula nº 1339900, Policial Rodoviário
Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer o encargo de Substituto do
Chefe da Delegacia 05, código FCPE 101.1, em Barra do Piraí, da Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, em seus afastamentos e impedimentos
legais ou regulamentares e na vacância do cargo.

Nº 428 - Dispensar, a pedido, ANDREIA COIMBRA LOPES, matrícula nº 3007370, Agente
Administrativo do quadro permanente deste Órgão, do encargo de substituta do Chefe
da Divisão de Secretaria, código FCPE 101.2, da Coordenação-Geral do Gabinete da
Polícia Rodoviária Federal, em seus afastamentos e impedimentos legais ou
regulamentares e na vacância do cargo.

Estas Portarias entram em vigor na data de publicação.

SILVIA REGINA BORGES

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA Nº 842, DE 23 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de
23/03/2017, combinado com o Decreto nº 7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR
nº 2.061, de 19 de julho 2019, e CONSIDERANDO o Inquérito Civil n.º
1.31.000.000087/2017-20, instaurado pelo Ministério Público Federal, com a finalidade de
assegurar o regular trâmite do procedimento de identificação, delimitação e demarcação
da Terra Indígena Rio Cautário, resolve:

Art. 1º Alterar o Artigo 1º da PORTARIA Nº 877, DE 26 DE JULHO DE 2013,
publicada no Diário Oficial da União de 29 de julho de 2013, Seção 2, página 30, incluindo
a servidora Lizane Lúcia de Souza, engenheira agrônoma, indigenista especializada, lotada
na Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação, como ambientalista, para compor o
Grupo Técnico com objetivo de realizar os estudos complementares de natureza etno-
histórica, antropológica, ambiental e cartográfica necessários à identificação e delimitação
das áreas tradicionalmente ocupadas pelos povos Djeoromitxí, Kujubim, Canoé e demais
etnias na região do Rio Cautário, localizada nos municípios de Costa Marques e Guajará-
Mirim, no estado de Rondônia.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA Nº 861, DE 24 DE JULHO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no Artigo 38 da Lei nº 8.112/1990,
resolve:

Designar CAMILLA RODRIGUES MARQUES, matrícula n° 1902118, para exercer o
encargo de substituta do Coordenador de Desenvolvimento de Pessoal, código DAS 101.3,
da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Diretoria de Administração e Gestão desta
Fundação, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na
vacância do cargo.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 161, DE 23 DE JULHO DE 2020

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº
972/PRES, de 15 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 159, de 19 de
agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08767.000186/2020-
07,resolve:

Art. 1º Conceder pensão civil a EDILENA DOS SANTOS na condição de
companheira do ex-servidor Domingos Santa Rosa, Matrícula nº 0446521, ocupante do
cargo de Técnico em Agricultura e Pecuária, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação
Nacional do Índio-FUNAI, lotado na Coordenação Regional de Amapá e Norte do Pará-AP,
com fundamento no artigo 217, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei
nº 13.135, de 17 de junho de 2015, assegurado pela Emenda Constitucional nº 103/2019,
a partir de 22/04/2020, data do óbito.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 328, DE 27 DE JULHO DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais,
e considerando o disposto no Art. 93, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com
a redação conferida pelo art. 22, da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991,
regulamentado pelo Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017, e pela Portaria nº 357, de
02 de setembro de 2019, e ainda o disposto na Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002,
e pela Lei nº 11.907, de 02 de fevereiro de 2009, e demais informações que constam do
Processo SEI nº 02000.001856/2020-80, resolve:

Art. 1º Ceder o servidor ISMAEL RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR, Analista
Ambiental, Matrícula SIAPE nº 1334156, servidor do quadro de pessoal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais - Ibama, para exercício junto ao
Ministério do Meio Ambiente.

Art. 2º O ônus pela remuneração ou salário é do órgão cedente.
Art. 3º O servidor deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente ao

término da cessão, observado o Art. 5º do Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017.
Art. 4º Torna-se sem efeito o disposto nesta Portaria caso o servidor não se

apresente ao órgão cessionário no prazo de trinta dias.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO SALLES

PORTARIA Nº 329, DE 27 DE JULHO DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019, com
alteração dada pelo Decreto nº 9.989 de 26 de agosto de 2019, resolve:

Designar JONAS JESKE, matrícula nº 2116653, para exercer a Função
Comissionada do Poder Executivo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, código FCPE
101.2, da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração.

RICARDO SALLES
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PORTARIA Nº 15.737, DE 28 DE MAIO DE 2021

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VI do art. 43 do Regimento Interno da Polícia Federal, aprovado
pela Portaria MSP nº 155, de 27/09/2018, publicada no DOU nº 200, de 17/10/2018, e
tendo em vista o que consta no protocolo nº 08212.000608/2021-93; resolve:

Dispensar o Escrivão de Polícia Federal RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA, matrícula
PF nº 19251, da função de Chefe do Núcleo de Cartório/DPF/PCA/SP, código FG 3.

Designar a Escrivã de Polícia Federal AMANDA ALVES BORTOLOTI, matrícula PF
nº 15958, para a função de Chefe do Núcleo de Cartório/DPF/PCA/SP, código FG 3.

OSWALDO PAIVA DA COSTA GOMIDE

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS DE 27 DE MAIO DE 2021

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, usando
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, alterado pelo
Decreto nº 10.515, de 8 de outubro de 2020, bem como pelo contido na Portaria DG/PRF
nº 161, de 29 de abril de 2021, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no
Boletim de Serviço Eletrônico em 29 de abril de 2021, resolve:

Nº 1.414 - Designar SIDINEI DE OLIVEIRA DA SILVA, matrícula Siape nº 2196438, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe do
Núcleo de Capacidades Estratégicas, código FG-3, do Setor de Comando de Operações
Especiais, do Serviço de Operações, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em
São Paulo.

Nº 1.411 - Dispensar LEONARDO MELO GUIMARÃES DA ROCHA, matrícula nº 2150639,
Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe do
Núcleo de Educação Corporativa, código FG-3, da Seção de Superintendência Executiva, do
Serviço de Operações, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia;

Designar ANDRÉ LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA, matrícula nº 1995280, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe do
Núcleo de Educação Corporativa, código FG-3, da Seção de Superintendência Executiva, do
Serviço de Operações, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia.

Nº 1.407 - Dispensar, a pedido, HENZIO DA SILVA ALBUQUERQUE, matrícula Siape nº
1302460, Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, da função de
Chefe da Delegacia em Rio Branco, código FG-2, da Superintendência da Polícia Rodoviária
Federal no Acre.

Nº 1.406 - Dispensar ANDRE LUIZ DE AZEVEDO, matrícula Siape nº 1068799, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe do Setor de
Segurança Viária, código FG-2, do Serviço de Operações, da Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal no Rio de Janeiro;

Designar ALEX SANDER CASATI, matrícula Siape nº 1371586, Policial Rodoviário
Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe do Setor de
Segurança Viária, código FG-2, do Serviço de Operações, da Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal no Rio de Janeiro.

Estas Portarias entram em vigor na data de publicação.

SILVIA REGINA BORGES

PORTARIAS DE 28 DE MAIO DE 2021

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, usando
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, alterado pelo
Decreto nº 10.515, de 8 de outubro de 2020, bem como pelo contido na Portaria DG/PRF
nº 161, de 29 de abril de 2021, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no
Boletim de Serviço Eletrônico em 29 de abril de 2021, resolve:

Nº 1.422 - Dispensar VEIMISON FREIRE DA SILVA, matrícula Siape nº 2160910, Agente
Administrativo do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe da Seção de
Gabinete, código FG-1, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia.

Nº 1.424 - Dispensar MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula Siape nº
0169328, Agente Administrativo do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe
da Seção de Gestão de Pessoas, código FG-1, da Superintendência da Polícia Rodoviária
Federal em Rondônia;

Designar VEIMISON FREIRE DA SILVA, matrícula Siape nº 2160910, Agente
Administrativo do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe da
Seção de Gestão de Pessoas, código FG-1, da Superintendência da Polícia Rodoviária
Federal em Rondônia.

Nº 1.426 - Designar MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 0169328,
Agente Administrativo do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe
da Seção de Gabinete, código FG-1, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em
Rondônia.

Estas Portarias entram em vigor na data de publicação.

SILVIA REGINA BORGES

PORTARIA DGP/PRF Nº 1.443, DE 31 DE MAIO DE 2021

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, usando
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, alterado pelo
Decreto nº 10.515, de 8 de outubro de 2020, bem como pelo contido na Portaria DG/PRF
nº 161, de 29 de abril de 2021, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no
Boletim de Serviço Eletrônico em 29 de abril de 2021, considerando o disposto no Processo
08666.027278/2021-45, resolve:

Art. 1º Dispensar, a contar de 31 de maio de 2021, ADRIANO XAVIER ARAUJO,
matrícula Siape nº 1069054, Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste
Órgão, da função de Chefe do Núcleo de Prevenção, Registro e Perícia de Acidentes, código
FG-3, do Setor de Segurança Viária, do Serviço de Operações, da Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILVIA REGINA BORGES

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
PORTARIAS CADE DE 31 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE no uso da
atribuição que lhe é conferida pelo art. 10, inciso IX da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, resolve:

Nº 276 - Dispensar EDSON JUNIO DIAS DE SOUSA do encargo de substituto eventual do
Cargo em Comissão de Chefe de Assessoria da Assessoria do Gabinete 3 do Tribunal
Administrativo de Defesa Econômica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
código DAS 101.4.

Nº 278 - Designar ISABELLA SANTIAGO ACCIOLY para exercer o encargo de substituto
eventual do Cargo em Comissão de Chefe de Assessoria da Assessoria do Gabinete 3 do
Tribunal Administrativo de Defesa Econômica do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, código DAS 101.4.

ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA DE PESSOAL Nº 145, DE 31 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e pela Portaria nº 32/MJSP, de 17 de janeiro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União nº 13, de 20 de janeiro de 2020, resolve:

Dispensar, a partir de 01 de junho de 2021, FRANCISCO OTÁVIO REIS OLIVEIRA,
matrícula nº 0444326, da Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe do Serviço de
Apoio Administrativo, código FCPE 101.1, da Divisão Técnica da Coordenação Regional
Araguaia Tocantins-TO.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIAS DE PESSOAL FUNAI DE 31 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no Artigo 38 da Lei nº 8.112/1990,
resolve:

Nº 146 - Dispensar, a partir de 26 de maio de 2021, IRACEMA GONÇALVES DE ALENCAR,
matrícula nº 1212672, do encargo de substituta do Diretor, código DAS 101.5, da Diretoria
de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável desta Fundação.

Nº 147 - Designar JUAN FELIPE NEGRET SCALIA, matrícula nº 1821858, para exercer o
encargo de substituto do Diretor, código DAS 101.5, da Diretoria de Promoção ao
Desenvolvimento Sustentável desta Fundação, nos afastamentos, impedimentos legais ou
regulamentares do titular e na vacância do cargo.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA DE PESSOAL Nº 148, DE 31 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no Artigo 38 da Lei nº 8.112/1990,
resolve:

Dispensar, a pedido, PAULO RUDGE BOMFIM, matrícula n° 3011417, do encargo
de substituto do Chefe do Serviço de Gestão Ambiental e Territorial, código FCPE 101.1, da
Divisão Técnica da Coordenação Regional do Vale do Javari-AM.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA Nº 339, DE 31 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 9.010/2017, de
23/03/2017, combinado com o disposto no Decreto nº 10.193/2019, de 27/12/2019, e com
a Portaria nº 2.061/CC-PR, de 19/07/2019; e CONSIDERANDO os Pareceres de Força
Executória encaminhados pelo Ofício n. 01109/2020/INTRECATIV/GRAP1/PGU / AG U
(2343380) e pelo Ofício n. 00317/2021/NFU/ER-FDIN-PRF1/PGF/AGU (3092307), no âmbito
da Ação Civil Pública nº 1015396-35.2019.4.01.3600, proposta pelo Ministério Público
Federal em desfavor da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da União, em trâmite na 1ª
Vara Federal de Mato Grosso, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar os estudos
multidisciplinares de natureza etno-histórica, antropológica, ambiental e cartográfica, de
reestudo de limites da Terra Indígena Batovi, localizada nos municípios de Gaúcha do Norte
e de Paranatinga, no estado do Mato Grosso, reivindicada pelo Povo Waujá, com a
seguinte composição:

1. Joany Marcelo Arantes - Antropólogo-coordenador do GT, matrícula SIAPE nº
314964, Coordenador-Geral de Promoção da Cidadania (CGPC/DPDS/Funai),

2. Evandro Marcos Biesdorf - Engenheiro Agrônomo, matrícula SIAPE nº
1979822, Coordenador-Geral de Geoprocessamento (CGGEO/DPT/Funai),

3. Juliana de Aguiar Lengruber - Engenheira Agrônoma, matrícula SIAPE
nº1851421, Coordenadora de Ouvidoria (COUVID/Ouvidoria/Funai).

Art. 2º Determinar o deslocamento dos componentes do GT aos municípios de
Gaúcha do Norte e de Paranatinga, no estado do Mato Grosso, para realizar os referidos
estudos, concedendo o prazo de 20 (vinte) dias de campo, a partir dos respectivos
deslocamentos.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do
relatório, a contar do retorno do coordenador do GT.

Art. 4º As despesas com os servidores da Funai e seus deslocamentos serão
custeadas por meio do Plano Operacional de Identificação, Delimitação, Demarcação e
Regularização de Terras Indígenas e de Reservas (PO002), Plano de Trabalho Resumido
(PTRES) 185595, Plano Interno FI999069IDE.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Ministério do Meio Ambiente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIAS DE 31 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei
nº 9.527 de 10/12/1997, resolve:

Nº 1.336 - Designar o servidor CARLOS ANTONIO DE SOUZA, matrícula SIAPE n.
1572062, para o encargo de substituto do Cargo em Comissão de Coordenador de
Inteligência de Fiscalização, código DAS 101.3, da Coordenação-Geral de Fiscalização
Ambiental da Diretoria de Proteção Ambiental, deste Instituto, nos afastamentos,
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, pelo período
de 90 (noventa) dias, a contar da publicação.

Nº 1.338 - Dispensar a servidora ANNE ELISABETH TENÓRIO NOGUEIRA, matrícula SIAPE
n. 684193, do encargo de substituta do Cargo em Comissão de Superintendente, código
DAS 101.4, da Superintendência em Alagoas, deste Instituto.

Nº 1.339 - Designar a servidora ISABEL CRISTINA TAVARES BRANCO, matrícula SIAPE n.
1511677, para o encargo de substituta do Cargo em Comissão de Superintendente,
código DAS 101.4, da Superintendência em Alagoas, deste Instituto, nos afastamentos,
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo.

LUIS CARLOS HIROMI NAGAO
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 17/06/2021 | Edição: 112 | Seção: 2 | Página: 47

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Fundação Nacional do Índio

PORTARIA FUNAI Nº 345, DE 15 DE JUNHO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhes

são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 9.010/2017, de 23/03/2017, combinado com o

disposto no Decreto nº 10.193/2019, de 27/12/2019, e com a Portaria nº 2.061/CC-PR, de 19/07/2019; e

CONSIDERANDO o Parecer de Força Executória n. 00011/2021/IND/PRIO/ER-FDIN-PRF1/PGF/AGU, fls.

02-03, encaminhado pelo Ofício n. 00331/2021/NFU/ER-FDIN-PRF1/PGF/AGU - seq. 1,2,3 (3102140), no

âmbito da Ação Civil Pública nº 0005409-02.2013.4.01.3600, proposta pelo Ministério Público Federal em

face da União e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em trâmite na Vara Federal Cível e Criminal da

SSJ de Juína-MT, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar os estudos multidisciplinares de

natureza etno-histórica, antropológica, ambiental e cartográfica da área denominada Piripkura, localizada

nos municípios de Colniza e de Rondolândia, no estado do Mato Grosso, com a seguinte composição:

1. Joany Marcelo Arantes - Antropólogo-coordenador do GT, matrícula SIAPE n° 314964,

Coordenador-Geral de Promoção da Cidadania (CGPC/DPDS/FUNAI),

2. Evandro Marcos Biesdorf - Engenheiro Agrônomo, matrícula SIAPE nº 1979822, Coordenador-

Geral de Geoprocessamento (CGGEO/DPT/FUNAI), e

3. André Luiz Welter - Geógrafo, matricula SIAPE nº 1559121; Coordenador-Geral de Assuntos

Fundiários (CGAF/DPT/FUNAI).

Art. 2º Determinar o deslocamento dos componentes do GT aos municípios de Colniza e de

Rondolândia, no estado do Mato Grosso, para realizar os referidos estudos, concedendo o prazo de 20

(vinte) dias de campo, a partir dos respectivos deslocamentos.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do relatório, a contar do

retorno do coordenador do GT.

Art. 4º As despesas com os servidores da FUNAI e seus deslocamentos serão custeadas por

meio do Plano Operacional de Identificação, Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indígenas

e de Reservas (PO002), Plano de Trabalho Resumido (PTRES) 185595, Plano Interno FI999069IDE.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
PORTARIA DG Nº 761, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas no Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, e na Portaria nº
1.429, de 3 de novembro de 2020, do Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, e tendo em conta os documentos acostados no Processo nº
08650.088669/2021-13, resolve:

Art. 1º Designar SILMARA BEZERRA MIRANDA, matrícula SIAPE nº 3211607,
Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de
Chefe da Divisão de Comunicação Social da Coordenação-Geral de Comunicação
Institucional da Diretoria-Executiva da Polícia Rodoviária Federal, código FCPE 101.2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILVINEI VASQUES
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, usando
das atribuições conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, alterado pelo
Decreto nº 10.515, de 8 de outubro de 2020, bem como pelo contido na Portaria DG/PRF
nº 161, de 29 de abril de 2021, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, publicada no
Boletim de Serviço Eletrônico em 29 de abril de 2021, resolve:

Nº 2.577 - Dispensar PATRICIA SILVA SANTANA OLIVEIRA, matrícula Siape nº 1073569,
Policial Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, da função de Chefe da
Delegacia em Nossa Senhora do Socorro, código FG-2, da Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal em Sergipe.

Designar MAX CABRAL DOS SANTOS, matrícula Siape nº 2195606, Policial
Rodoviário Federal do quadro permanente deste Órgão, para exercer a função de Chefe da
Delegacia em Nossa Senhora do Socorro, código FG-2, da Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal em Sergipe.

Nº 2.578 - Retificar a Portaria DGP/PRF nº 2542, de 18 de outubro de 2021, publicada no
Diário Oficial da União de 20 de outubro de 2021, Seção 2, Página 32, da seguinte forma:
onde se lê "matrícula Siape nº 3459367", leia-se "matrícula Siape nº 3159367".

Estas Portarias entram em vigor na data de publicação.

MARCOS ALVES PEREIRA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA FUNAI Nº 410, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 9.010/2017, de
23/03/2017, combinado com o disposto no Decreto nº 10.193/2019, de 27/12/2019, e com
a Portaria nº 2.061/CC-PR, de 19/07/2019; e CONSIDERANDO o Parecer de Força
Executória nº 00011/2021/IND/PRIO/ER-FDIN-PRF1/PGF/AGU, no âmbito da Ação Civil
Pública nº 0005409-02.2013.4.01.3600, proposta pelo Ministério Público Federal em face
da União e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em trâmite na Vara Federal Cível e
Criminal da SSJ de Juína-MT, resolve:

Art. 1º Alterar o Art. 1º da Portaria Funai nº 345, de 15 de junho de 2021,
publicada no Diário Oficial da União de 17 de junho de 2021, Seção 2, página 47; excluindo
Joany Marcelo Arantes, como antropólogo coordenador do Grupo Técnico (GT) que
realizará os estudos multidisciplinares de natureza etno-histórica, antropológica, ambiental
e cartográfica da área denominada Piripkura, localizada nos municípios de Colniza e de
Rondolândia, no estado do Mato Grosso; e incluindo o servidor Daniel Tavares dos Santos,
Indigenista Especializado, lotado na Coordenação Regional Araguaia Tocantins, como
antropólogo coordenador; e o servidor André Coitinho das Neves, Indigenista Especializado,
lotado na Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Envira-AC, como antropólogo
assistente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIAS DE PESSOAL FUNAI Nº 520, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no Artigo 38 da Lei nº 8.112/1990,
resolve:

Art. 1° Designar NATASHA DA FONSECA FROTA SIMÕES, matrícula nº 1345646,
para exercer o encargo de substituta do Chefe do Serviço de Gabinete, código FCPE 101.1,
do Museu do Índio-RJ, nos períodos de 25 a 29 de outubro de 2021, em virtude da
vacância do cargo e de afastamento do substituto eventual.

Art. 2º Convalidar os atos praticados no período de 25 de outubro de 2021 até
a data de publicação desta Portaria.

Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PORTARIA DAGES/FUNAI Nº 191, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-
FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 1119/PRES, de 02 de
outubro de 2020 e a Portaria MJSP/GAB Nº 387, de 13/07/2020:, resolve:

Art. 1º Designar os servidores MANOEL DOMINGOS DE LIRA NETO, matrícula nº
1818697, SIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, matrícula nº 3013580, JONILSON ER N ES T O
DA SILVA, matrícula nº 0446157, e GABRIELE PIRES CHAVES, matrícula nº 1039502, para,
sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da
Coordenação Regional de João Pessoa - UASG 194079.

Art. 2º Estabelecer que o Presidente da Comissão, a seu critério, poderá
requisitar servidor lotado na unidade interessada na requisição do material ou do serviço
a ser contratado por indicação da chefia imediata, para acompanhar a elaboração de
editais e julgamento de propostas, prestar assessoramento à Comissão no que lhe couber
através de pareceres técnicos sobre o material ou serviço objeto da licitação.

Art. 3º Estabelecer que o Presidente da Comissão seja substituído em suas
ausências, afastamentos ou impedimentos pelo segundo membro, de acordo com a ordem
de designação estabelecida.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO DE SOUSA ALVES

Ministério do Meio Ambiente
SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA MMA/SECEX Nº 68, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990 de 11 de dezembro
de 1990, com a nova redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
publicada no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 1997, bem como a Portaria
MMA nº 385, de 12 de agosto de 2021 resolve:

Dispensar IVAY BORGES MEDEIROS CHAVES, matrícula SIAPE n° 1548278, do
encargo de substituto eventual do cargo em comissão de Chefe da Assessoria Parlamentar,
código DAS 101.4, da Assessoria Parlamentar, do Ministério do Meio Ambiente.

FERNANDO WANDSCHEER DE MOURA ALVES

PORTARIA MMA/SECEX Nº 69, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990 de 11 de dezembro
de 1990, com a nova redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
publicada no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 1997, bem como a Portaria
MMA nº 385, de 12 de agosto de 2021 resolve:

Designar KLAUS VASCONCELOS SERRA, matrícula SIAPE n° 1907164, para
exercer o encargo de substituto eventual do cargo em comissão de comissão de Chefe da
Assessoria Parlamentar, código DAS 101.4, da Assessoria Parlamentar, do Ministério do
Meio Ambiente, durante os afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do
titular e na vacância do cargo.

FERNANDO WANDSCHEER DE MOURA ALVES

PORTARIA MMA/SECEX Nº 70, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990 de 11 de dezembro
de 1990, com a nova redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
publicada no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 1997, bem como a Portaria
MMA nº 385, de 12 de agosto de 2021 resolve:

Dispensar ADRIANA BRITO DA SILVA, matrícula SIAPE n° 1178877, do encargo
de substituta eventual do cargo em comissão de Coordenador de Projeto, código DAS
103.3, do Departamento de Clima, da Secretaria de Clima e Relações Internacionais.

FERNANDO WANDSCHEER DE MOURA ALVES

PORTARIA MMA/SECEX Nº 71, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990 de 11 de dezembro
de 1990, com a nova redação dada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997,
publicada no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 1997, bem como a Portaria
MMA nº 385, de 12 de agosto de 2021 resolve:

Designar SALOMAR MAFALDO DE AMORIM JUNIOR, matrícula SIAPE n°
1655125, para exercer o encargo de substituta eventual do cargo em comissão de
Coordenador de Projeto, código DAS 103.3, do Departamento de Clima, da Secretaria de
Clima e Relações Internacionais, durante os afastamentos, impedimentos legais ou
regulamentares do titular e na vacância do cargo.

FERNANDO WANDSCHEER DE MOURA ALVES

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIA Nº 2.706, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, nomeado pela Portaria MMA nº 328, de 15 de
julho de 2021, no uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Interno do Ibama
aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542 de 23 de outubro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União do dia 27 de outubro de 2020, resolve:

Art. 1º Delegar competência ao Superintendente do Ibama no Estado do
Espírito Santo, LUIZ RENATO FIORI, para assinar Termo de Guarda Provisória do imóvel
situado entre a Av. Nossa Senhora dos Navegantes e a Rua Luiz Gonzales Alvaro, Enseada
do Suá, em Vitória/ES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

JÔNATAS SOUZA DA TRINDADE

PORTARIAS DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso de suas atribuições legais, e tendo
em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527 de
10/12/1997, resolve:

Nº 2.709 - Designar o servidor ALBERTO JOSÉ SANTANA, matrícula SIAPE n. 679103, para
o encargo de substituto da Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe da Divisão
Técnico-Ambiental, código FCPE 101.2, da Superintendência na Bahia, deste Instituto, nos
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo,
no período de 18/10/2021 a 27/10/2021.

Nº 2.710 - Designar o servidor JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, matrícula SIAPE n.
1731051, para o encargo de substituto da Função Comissionada do Poder Executivo de
Chefe da Unidade Técnica 2º Nível em Governador Valadares, código FCPE 101.1, da
Superintendência em Minas Gerais, deste Instituto, nos afastamentos, impedimentos legais
ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, no período de 18/10/2021 a
31/12/2021.

Nº 2.711 - Designar o servidor CARLOS ANTONIO DE SOUZA, matrícula SIAPE n. 1572062,
para o encargo de substituto do Cargo em Comissão de Coordenador de Inteligência de
Fiscalização, código DAS 101.3, da Coordenação-Geral de Fiscalização Ambiental da
Diretoria de Proteção Ambiental, deste Instituto, nos afastamentos, impedimentos legais
ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, no período de 18/10/2021 a
24/10/2021.

JÔNATAS SOUZA DA TRINDADE
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PORTARIA FUNAI Nº 428, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 9.010/2017, de 23/03/2017, combinado com o
disposto no Decreto n.º 10.193/2019, de 27/12/2019, e com a Portaria n.º 2.061/CC-PR, de 19/07/2019; e
CONSIDERANDO decisão judicial exarada no âmbito da Ação Civil Pública n.º 0005409-02.2013.4.01.3600,
proposta pelo Ministério Público Federal em face da União e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em
trâmite na Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juína-MT, resolve:

Art. 1º Alterar o Art. 1.º da Portaria Funai n.º 345, de 15 de junho de 2021, publicada no Diário
Oficial da União de 17 de junho de 2021, seção 2, página 47, já alterada por meio da Portaria Funai 410, de
21  de outubro de 2021 (D.O.U de 25 de outubro de 2021,  seção 2,  página 33),  excluindo daquela  os
servidores,  Evandro Marcos Biesdorf,  Engenheiro Agrônomo, Coordenador-Geral  de Geoprocessamento
(CGGEO/DPT/FUNAI)  e  André  Luiz  Welter,  Geógrafo,  Coordenador-Geral  de  Assuntos  Fundiários
(CGAF/DPT/FUNAI), e incluindo como profissional da área ambiental, o servidor Thiago Mota Meirelles,
engenheiro florestal, Auxiliar em Indigenismo, lotado na Coordenação Regional Alto Purus (AC).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
PORTARIA DG Nº 351, DE 16 DE JULHO DE 2021

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas no Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019 e na Portaria nº 1.429,
de 3 de novembro de 2020, do Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, observado o disposto no art. 33, inciso VIII, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, tendo em vista o contido no processo nº 08660.019840/2021-17, resolve:

Art. 1º Declarar vago, a partir de 23 de junho de 2021, o cargo 437/014, Agente
Administrativo, código vaga nº 451361, Classe "A", Padrão "III", ocupado pelo servidor
FELIPE LANES RIBEIRO, matrícula Siape nº 3007275, em virtude de posse em outro cargo
inacumulável.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILVINEI VASQUES

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PORTARIA DE PESSOAL FUNAI Nº 271, DE 16 DE JULHO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e pela Portaria nº 32/MJSP, de 17 de janeiro de 2020, publicada no Diário
Oficial da União nº 13, de 20 de janeiro de 2020, resolve:

Dispensar, a partir de 19 de julho de 2021, GABRIELE PIRES CHAVES, matrícula
n° 1039502, da Função Gratificada de Assistente III, código FG-3, da Coordenação Regional
Nordeste I-AL.

CESAR AUGUSTO MARTINEZ

PORTARIAS DE PESSOAL FUNAI DE 16 DE JULHO DE 2021

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010,
de 23 de março de 2017, e pela Portaria nº 32/MJSP, de 17 de janeiro de 2020, publicada
no Diário Oficial da União nº 13, de 20 de janeiro de 2020, resolve:

Nº 273-Designar DANSTIN NASCIMENTO LIMA, matrícula n° 1928344, para exercer a
Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe, código FCPE 101.1, da Coordenação
Técnica Local em Ji-Paraná III-RO, subordinada à Coordenação de Frente de Proteção
Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau-RO desta Fundação.

Nº 274-Art. 1º Designar DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA, matrícula n° 0444114, para
exercer a Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe, código FCPE 101.1, da
Coordenação Técnica Local em Alto Boa Vista-MT, subordinada àquela Unidade Regional,
passando a ter somente o exercício na Unidade de destino.

Art. 2º Dispensar o servidor do encargo de substituto do Chefe da Coordenação
Técnica Local em Alto Boa Vista-MT, subordinada àquela Unidade Regional.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CESAR AUGUSTO MARTINEZ

PORTARIA DE PESSOAL FUNAI DE 16 DE JULHO DE 2021

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no Artigo 38 da Lei nº 8.112/1990, resolve:

Nº 272-Dispensar IVO PETRÔNIO MOURA DE AQUINO, matrícula nº 1793457, do encargo de
substituto do Chefe do Serviço de Controle e Apoio Técnico, código FCPE 101.1, da
Coordenação de Assuntos Disciplinares da Corregedoria desta Fundação.

Nº 275-Dispensar, a pedido, a partir de 12 de julho de 2021, ANA FLÁVIA ALVES
FERNANDES, matrícula n° 3012521, do encargo de substituta do Chefe do Serviço de
Administração e Monitoramento, código FCPE 101.1, da Coordenação-Geral de
Licenciamento Ambiental da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável desta
Fundação.

CESAR AUGUSTO MARTINEZ

PORTARIA DE PESSOAL FUNAI Nº 276, DE 16 DE JULHO DE 2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de
março de 2017, e de acordo com o que consta no Artigo 38 da Lei nº 8.112/1990, resolve:

Art. 1º Designar JOÃO FELIPE RAULINO COSTA, matrícula n° 3051102, para
exercer o encargo de substituto do Coordenador Regional, código DAS 101.3, da
Coordenação Regional do Baixo Tocantins-PA, no período de 19 a 30 de julho de 2021, em
decorrência de vacância do titular e de férias do substituto eventual.

Art. 2º Convalidar os atos praticados no período de 19 de julho de 2021 até a
data de publicação desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

PORTARIA FUNAI Nº 360, DE 16 DE JULHO DE 2021

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 9.010/2017, de
23/03/2017; e CONSIDERANDO o Parecer de Força Executória n. 00007/2021/NFIN-
AGRAR/PFBA/PGF/AGU, constante na Sentença e Parecer de Força Executória (3169300), no
âmbito da Ação Civil Pública nº 1001232-37.2020.4.01.3307, proposta pelo Ministério Público
Federal em face da União e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em trâmite na 2ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Vitória da Conquista - BA, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar os estudos
multidisciplinares de natureza etno-histórica, antropológica, ambiental e cartográfica da área
reivindicada pela Etnia Pataxó Hã-Hã-Hãe denominada Aldeia Serra do Couro Dantas / Aldeia
do Cachimbo, localizada na Fazenda Conjunto São Francisco, no município de Ribeirão do Largo,
no estado da Bahia, com a seguinte composição:

1. Flávio Schardong Gobbi - Antropólogo-Coordenador, matrícula SIAPE nº
1687847, lotado na Coordenação de Orientação aos Estudos Multidisciplinares (COREM), da
Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação (CGID/DPT/Funai), e

2. Antônio Roberto Achel - Indigenista Especializado, matrícula SIAPE nº 1817882,
lotado na Coordenação Técnica Local em Porto Seguro/BA (CTL Porto Seguro), da Coordenação
Regional do Sul da Bahia (CR-Sul da Bahia/Funai).

Art. 2º Determinar o deslocamento dos componentes do GT ao município de
Ribeirão do Largo, no estado da Bahia, para realizar os referidos estudos, concedendo o prazo
de 20 (vinte) dias de campo, a partir dos respectivos deslocamentos.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do relatório,
a contar do retorno do coordenador do GT.

Art. 4º As despesas com os servidores da Funai e seus deslocamentos serão
custeadas por meio do Plano Operacional de Identificação, Delimitação, Demarcação e
Regularização de Terras Indígenas e de Reservas (PO002), Plano de Trabalho Resumido (PTRES)
185595, Plano Interno FI999069IDE.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CESAR AUGUSTO MARTINEZ

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA DE PESSOAL CGGP/FUNAI Nº 211, DE 19 DE JULHO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 1 1 1 9 / P R ES ,
de 02 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13 de outubro
de 2020, e tendo em vista o que consta no Processo 08746.000808/2020-37, resolve:

Art. 1º Conceder pensão civil a RAFAEL TSERERO TSERETSU, LUJAN PEROWI e
JOÃO WLADEMIR TOMOTSU TSERETSU na condição de filhos do servidor Luiz Miguel
Tseretsu Abhoodi, matrícula nº 0446266, ocupante do cargo de Monitor Bilíngue, NA-S-III,
do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do Índio-FUNAI, lotado na Coordenação
Regional de Xavante-MT, com fundamento artigo 217, inciso IV, alínea "a" e art. 222, inciso
IV da Lei n° 8.122/1990, incluído pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, assegurado
pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e observada a Lei 13.846/2019, a partir de
15/09/2020, data do óbito.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

PORTARIA DE PESSOAL CGGP/FUNAI Nº 215, DE 19 DE JULHO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº
1119/PRES, de 02 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13
de outubro de 2020, e tendo em vista o que consta na Certidão de Óbito, Matrícula nº
114264 01 55 2021 4 00008 174 0000649 74, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
e Tabelião de Notas de Braúna-SP, resolve:

Declarar vago, a partir de 02 de julho de 2021, o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, NI-S-III, nos termos do inciso IX do art. 33, da Lei nº 8.112/1990, em virtude do
falecimento do servidor ADEMIR PEDRO, matrícula nº 0444931, do Quadro de Pessoal
desta Fundação, lotado na Coordenação Técnica Local em Tupã-SP, subordinada à
Coordenação Regional Litoral Sudeste-SP.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

PORTARIA DE PESSOAL CGGP/FUNAI Nº 216, DE 19 DE JULHO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº
1119/PRES, de 02 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13
de outubro de 2020, e tendo em vista o que consta no Processo nº 08761.000270/2021-
53, resolve:

Art. 1º Conceder pensão civil a GILMAR FERREIRA DA SILVA, na condição de
cônjuge da ex-servidora Nilza Fernandes Batista da Silva, matrícula nº 0444486, ocupante
do cargo de Professor de 1° Grau, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do
Índio-FUNAI, lotada na Coordenação Regional de Guarapuava-PR, com fundamento no
artigo 217, inciso I e 222, inciso VII, alínea "b", item 6 da Lei nº 8.112/1990, incluído pela
Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, assegurado pela Emenda Constitucional nº
103/2019 e observada a Lei 13.846/2019, a partir de 05/05/2021, data do óbito.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

PORTARIA DE PESSOAL CGGP/FUNAI Nº 217, DE 19 DE JULHO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº
1119/PRES, de 02 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13
de outubro de 2020, e tendo em vista o que consta no Processo 08620.005051/2021-75,
resolve:

Art. 1º Conceder pensão civil a MARIA DE FÁTIMA FONTENELE ARAÚJO, na
condição de cônjuge do ex-servidor Antônio Aurelino de Araújo, matrícula nº 0172427,
ocupante do cargo de Motorista, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do
Índio-FUNAI, lotado no Gabinete da Presidência, com fundamento no artigo 217, inciso I e
222, inciso VII, alínea "b", item 6 da Lei nº 8.112/1990, incluído pela Lei nº 13.135, de 17
de junho de 2015, assegurado pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e observada a Lei
13.846/2019, a partir de 17/06/2021, data do óbito.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

PORTARIA DE PESSOAL CGGP/FUNAI Nº 218, DE 19 DE JULHO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 1 1 1 9 / P R ES ,
de 02 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13 de outubro
de 2020, e tendo em vista o que consta no Processo 08755.001545/2021-55, resolve:

Art. 1º Conceder pensão civil a LOURDES CORSINO DE OLIVEIRA, na condição de
ex-cônjuge do ex-servidor Vitor Aurape Peruare, matrícula nº 0445790, ocupante do cargo
de Artífice, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do Índio-FUNAI, lotado no
Museu do Índio-RJ, com fundamento no artigo 217, inciso II e 222, inciso VII, alínea "b",
item 6 da Lei nº 8.112/1990, incluído pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015,
assegurado pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e observada a Lei 13.846/2019, a
partir de 01/06/2021, data do óbito

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO

PORTARIA DE PESSOAL CGGP/FUNAI Nº 219, DE 19 DE JULHO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 1 1 1 9 / P R ES ,
de 02 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 196, de 13 de outubro
de 2020, e tendo em vista o que consta no Processo 08620.005064/2021-44, resolve:

Art. 1º Conceder pensão civil a TEREZINHA BATISTA RIBEIRO, na condição de
companheira do ex-servidor Carlos Justino Marcos, matrícula nº 0445962, ocupante do
cargo de Assistente Administrativo, NI-S-III, do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional do
Índio-FUNAI, lotado na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/CGGP/DAGES, com
fundamento no artigo 217, inciso III e 222, inciso VII, alínea "b", item 6 da Lei nº 8.112/1990,
incluído pela Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, assegurado pela Emenda Constitucional
nº 103/2019 e observada a Lei 13.846/2019, a partir de 12/06/2021, data do óbito.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE PINTO
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/08/2019 | Edição: 148 | Seção: 2 | Página: 51

Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/Fundação Nacional do Índio

PORTARIA Nº 1.032, DE 1º DE AGOSTO DE 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº. 9.010, de 23/03/2017, combinado com o Decreto n.º
7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR nº 2.061, de 19 de julho 2019; e considerando a decisão da
Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Estado do Amazonas - 3ª Vara, de 26 de março de
2014, no âmbito da Ação Civil Pública nº 2662-81.2014.4.01.3200, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar estudos de natureza fundiária e
cartorial da Terra Indígena Aracá-Padauiri (Baixo Rio Negro), dos Povos Baré, Makuráp e Tukano, localizada
nos Municípios de Barcelos e de Santa Isabel do Rio Negro,  no Estado do Amazonas,  com a seguinte
composição:

1. Dalva Furtado Saunders - Coordenadora do GT, Técnica em Agricultura e Pecuária, lotada na
Coordenação de Regularização Fundiária (CORT/CGAF/DPT);

2.  Raimundo  Catarino  Campos  Serejo  -  Economista,  lotado  na  Coordenação  Regional  de
Manaus;

3.  Josemar  Araújo  Andrade  -  Técnico  em  Agricultura  e  Pecuária,  lotado  na  Coordenação
Regional de Manaus;

4.  Cleidinaldo  dos  Santos  Soares  -  Colaborador  indígena  (Guia),  Presidente  da  Associação
Indígena de Barcelos (ASIBA);

5. Moisés da Gama Pessoa - Assessor II, lotado na Secretaria de Política Fundiária, representante
do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 2º Determinar o deslocamento dos componentes acima citados aos Municípios de Barcelos
e de Santa Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas, concedendo o prazo de 31 dias para os trabalhos
de campo, a contar dos seus respectivos deslocamentos.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do relatório fundiário e cartorial, a
contar do retorno do coordenador dos estudos.

Art.  4º As despesas com os servidores da Funai e seus deslocamentos serão custeadas por
meio do Plano Operacional Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indígenas, da Diretoria de
Proteção Territorial, Plano de Trabalho Resumido (PTRES) 160114 - Plano Interno 71IDE, ao tempo que as
despesas decorrentes da participação dos técnicos indicados pelos Entes Federados serão custeadas pelo
respectivo Governo Estadual e pela Prefeitura Municipal.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 03/12/2021 | Edição: 227 | Seção: 2 | Página: 42

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Fundação Nacional do Índio

PORTARIA FUNAI Nº 439, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

O  PRESIDENTE  SUBSTITUTO  DA  FUNDAÇÃO  NACIONAL  DO  ÍNDIO  -  FUNAI,  no  uso  das
atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 9.010/2017, de 23/03/2017,
combinado com o disposto no Decreto nº 10.193/2019, de 27/12/2019, e com a Portaria nº 2.061/CC-PR,
de 19/07/2019; e CONSIDERANDO os encaminhamentos registrados em ata, na audiência ocorrida em 19
de maio de 2020 na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO, no âmbito da
Ação Civil Pública nº 1002280-74.2020.4.01.4101, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da
Fundação Nacional do Índio e da União, em trâmite na referida Vara Federal, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar os estudos multidisciplinares de
natureza etno-histórica, antropológica, ambiental e cartográfica da área reivindicada pelo povo indígena
Migueleno, localizada nos municípios de São Francisco do Guaporé, Seringueiras e São Miguel do Guaporé,
no estado de Rondônia, com a seguinte composição:

1.  Edson  Luiz  da  Silva  Junior  -  Antropólogo-coordenador  do  GT,  Indigenista  Especializado,
matrícula nº 1397329, lotado na Coordenação Regional Xingu - MT (CR Xingu - MT), e

2. Jordana Gabriela Fernandes - Ambientalista, Indigenista Especializada, matrícula nº 3011331,
lotada na Coordenação Regional Minas Gerais e Espírito Santo (CR-MGES).

Art. 2º Determinar o deslocamento dos componentes do GT aos municípios de São Francisco do
Guaporé, Seringueiras e São Miguel do Guaporé, no estado de Rondônia, para realizar os referidos estudos,
concedendo o prazo de 20 (vinte) dias de campo, a partir dos respectivos deslocamentos.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do relatório, a contar do
retorno do coordenador do GT.

Art.  4º As despesas com os servidores da Funai e seus deslocamentos serão custeadas por
meio do Plano Operacional de Identificação, Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indígenas
e de Reservas (PO002), Plano de Trabalho Resumido (PTRES) 185595, Plano Interno FI999069IDE.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CESAR AUGUSTO MARTINEZ

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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PROCESSO Nº: 0807390-02.2018.4.05.8303 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI e outro 
TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA 
38ª VARA FEDERAL - PE (JUIZ FEDERAL TITULAR)

 

DECISÃO

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público Federal em face da FUNAI -
Fundação Nacional do Índio e da União, cujo objetivo é obter provimento jurisdicional que imponha obrigação de
fazer aos réus, no intento de determinar o início e conclusão do procedimento de demarcação da Aldeia Serrote dos
Campos, no Município de Itacuruba/PE.

Este juízo acolheu o pedido do MPF, no ID 4058303.14819617, para: a) tornar sem efeitos a Portaria nº
1383; b) determinar à FUNAI a constituição de novo GT, com observância aos referidos requisitos do Art. 2 do Decreto
1775/96, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de: b1) remessa dos presentes autos à contadoria do juízo, para que se
realize o cálculo do valor das astreintes devidas pela FUNAI ante este novo descumprimento da tutela
antecipada; b2) reestabelecimento - acaso ainda exista interesse por parte dos membros - do GT constituído
anteriormente à Portaria 1383, como efeito represtinatório oriundo presente decisão.

A FUNAI interpôs Agravo de Instrumento (0808602-67.2020.4.05.0000), tendo sido indeferido o efeito suspensivo,
mantendo-se a decisão de primeiro grau até o julgamento final do recurso, o que ainda não ocorreu.

A FUNAI então indicou novo grupo de trabalho (4058303.15365167), composto por Cláudio Eduardo Badaró,
entretanto o MPF mais uma vez se insurgiu contra tal designação, por ofensa expressa à determinação judicial e aos
requisitos do art. 2º do Decreto n.º 1.775/1996.

Aduz o MPF que o Sr. Cláudio Eduardo Badaró, assim como o antigo antropólogo-coordenador do GT (Joany Marcelo
Arantes), afastado por força da Decisão de id. 4058303.14819617, conta apenas com pós-graduação de menos de dois
anos em antropologia na Universidade Sagrado Coração, concluída em 2008.

Aduz ainda o MPF que o Sr. Cláudio Badaró também está envolvido em conflito de interesses com as demandas
indígenas uma vez que, ao ser convidado em 2015 pela Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), para
coordenar um estudo sobre a historicidade dos povos potiguara na região, o Sr. Cláudio Badaró, em entrevista, afirmou
ser contra a delimitação de Terras Indígenas (vide artigo do G1 anexado aos autos
https://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/2020/01/14/funai-nao-acata-recomendacao-do-mpf-e-mantem-
coordenadores-de-grupos-estrategicos-do-orgao.ghtml):

"Segundo indigenistas da Funai, Badaró não atuou somente contra a demarcação de Terras Indígenas no estado da
Paraíba. Ele também já teria feito outros trabalhos semelhantes que ajudaram a construir pareceres contrários à criação
de novas TIs."

Neste cenário, ante o descumprimento da decisão judicial, pede que as astreintes sejam triplicadas.
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A FUNAI, por sua vez, defende que embora o antropólogo indicado não preencha os requisitos da Associação Brasileira
de Antropologia (ABA), integram o quadro funcional da autarquia e, por estipulação prevista na norma de regência, é de
ser dada preferência para a escolha de profissionais antropólogos pertencentes àquele quadro para a coordenação dos
GTs (art. 1º, parágrafo 1º do Decreto 1775, de 1996). Registra ainda que o aludido comando legal nada dispõe sobre
tempo de exercício no cargo de antropólogo ou sobre experiência profissional do profissional indicado junto a etnia que
seja objeto de consideração em razão do pleito demarcatório (ID 4058303.16256396).

Pois bem.

De fato, verifica-se que a FUNAI não cumpriu a determinação judicial constante no ID 4058303.14819617. Ali este
juízo já delimitou o alcance da expressão "ANTROPÓLOGO DE QUALIFICAÇÃO RECONHECIDA" trazido no art.
ART. 2, do DEC. 1775/96. Consignou-se que "antropólogo" não é o mesmo que ser "antropólogo com qualificação
reconhecida": Ser "antropólogo" pode até ser um título conferido por uma instituição que é registrada perante os órgãos
estatais competentes, porém, ser "antropólogo de qualificação reconhecida" exige o preenchimento de mais critérios, o
que, novamente, não foi demonstrado pela FUNAI. Aliás, a ré indicou profissional com qualificação igual ao que já
tinha sido afastado por este juízo em detrimento de comissão anterior, de vasta experiência e qualificação, repetindo os
argumentos já analisados e rebatidos neste processo e até então mantidos no segundo grau.

Para indicação do grupo de trabalho a FUNAI deve considerar a experiência do profissional, detenção de títulos
acadêmicos, reconhecimento dos pares e endosso de instituições profissionais, o que novamente foi ignorado pela
autarquia.

Com vistas a coibir o total desprezo da FUNAI pelo já decidido nos autos, reputo necessário, como alegado pelo MPF,
aumentar as astreintes inicialmente fixadas (de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento).

Ante o exposto: a) torno sem efeitos a Portaria nº 835/2020; b) determino à FUNAI a constituição de novo GT, com
observância aos referidos requisitos do Art. 2 do Decreto 1775/96, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração
da multa anteriormente aplicada para R$ 15.000,00 por dia de descumprimento; c) reestabelecimento - acaso ainda
exista interesse por parte dos membros - do GT constituído anteriormente à Portaria 1383, como efeito represtinatório
oriundo presente decisão.

Serra Talhada, data da validação.

 

(Assinado eletronicamente)

Juiz Federal

Processo: 0807390-02.2018.4.05.8303
Assinado eletronicamente por:
FELIPE MOTA PIMENTEL DE OLIVEIRA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 26/02/2021 14:06:29
Identificador: 4058303.17397256

Para conferência da autenticidade do documento: 
https://pje.jfpe.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

21021110261683600000017445278
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PROCESSO: 0005409-02.2013.4.01.3600
 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:UNIÃO FEDERAL e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 

 
  

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em face da FUNAI -
Fundação Nacional do Índio e da União, cujo objetivo é obter provimento jurisdicional que imponha obrigação

de fazer aos réus, no intento de determinar o início e conclusão do procedimento de demarcação da Terra

Indígena Piripkura.
 

Após decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, o MPF fez novo pedido de

concessão de tutela de urgência, desta vez com o objetivo de determinar “que a FUNAI, no prazo de 15

(quinze) dias, proceda à alteração da Portaria n. 345/2021, substituindo os servidores indicados por

antropólogos "de qualificação reconhecida", nos termos exigidos pelo art. 2º do Decreto n. 1.775/1996, sem

conflito de interesses com a demarcação de terras indígenas e com experiência no trabalho com indígenas em

isolamento voluntário, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 100.000,00”.
 

O MPF aduz que os integrantes do Grupo de Trabalho não possuem competência técnica para

realizar o trabalho, além de os referidos membros já terem atuado de maneira contrária aos interesses

fundiários indígenas, constituindo-se, no caso, evidente conflito de interesses e violação aos princípios

constitucionais da moralidade, da impessoalidade e até mesmo da eficiência.
 

Em manifestação, a FUNAI alegou que a composição sugerida, com nítida preocupação em

proteger os remanescentes indígena em isolamento voluntário, resta perfeitamente agasalhado pelas ações

promovidas pela ré/FUNAI. Além disso, defendeu que a iniciativa da composição da Portaria n° 345 é ato

puramente discricionário, além de impossibilitar ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, não há o

que se falar em aparente desvio de finalidade, porque a edição da portaria não demonstra ações voltadas a

desfazer o interesse público em favor dos interesses particulares. Sustentou, por último, que o requisito

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Juína-MT

Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juína-MT
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“conhecimento de antropologia” se perfaz apenas na experiência acadêmica, inexistindo obrigatoriedade do

registro profissional ao exercício da atividade.
 

É o que importa relatar. Decido.
 

Ao que me parece, a FUNAI incorreu em erro interpretativo da legislação que dispõe sobre o

procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e tal vício deve, pois, ser reparado.
 

O artigo 2º do Decreto nº 1.775/95 dispõe que (grifos meus):
 

Art. 2º A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos

desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará, em prazo fixado na

portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico

de identificação.

 
A norma jurídica – que é o produto da interpretação do texto normativo – não pode se distanciar

do conceito semântico ofertado pelo enunciado, tampouco pode se desvencilhar do contexto fático que a

circunda. Em outras palavras, a produção da norma deriva tanto das balizas semânticas e linguísticas contidas

na lei seca como da realidade em que está inserida.
 

Partindo desse pressuposto de que, diante de uma boa técnica legislativa, não há palavras

inseridas levianamente no texto normativo, não é possível, tal qual procedeu a FUNAI, considerar sinônimas as

expressões "antropólogo" e "antropólogo com qualificação reconhecida".
 

Conquanto a atividade de antropólogo, consoante alegado pela ré, não seja profissão

regulamentada, diante da inexistência de lei regulamentando a atividade profissional, não é suficiente o simples

exercício da antropologia para fundamentar os trabalhos de demarcação de terra indígena.
 

Não é necessário envidar esforços para perceber que a literalidade do enunciado exige

“qualificação reconhecida” para o referido labor. E “qualificação reconhecida”, a seu turno, poderia ser

comprovada por meio de títulos acadêmicos, produção científica, experiência profissional e reconhecimento

dos pares, mas nenhum desses elementos restou comprovado nos autos.
 

Ademais, ainda que haja discussão doutrinária acerca da discricionariedade administrativa

quando o Administrador estiver diante de conceitos jurídicos indeterminados (a exemplo do termo “qualificação

reconhecida”), considero que a melhor exegese do texto legal em discussão é no sentido de não ser suficiente

a simples especialização em antropologia para coordenar um grupo de trabalho que realizará estudos

complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento

fundiário necessários à delimitação da Terra Indígena.
 

Apenas a fim de ilustrar o que foi exposto, posso traçar um paralelo – guardadas as devidas

proporções, por óbvio – com os requisitos impostos pela Constituição Federal para a nomeação de ministro do

Supremo Tribunal Federal: o indicado precisa ser dotado de “notório saber jurídico e reputação ilibada”.
 

Sobre o tema, a lição do constitucionalista José Afonso da Silva é clara: para ser Ministro do

Supremo Tribunal Federal
 

não bastam, porém, a graduação científica e a competência profissional presumida do diploma; se é 

notável o saber jurídico que se requer, por seu sentido excepcional, é porque o candidato deve ser

portador de notoriedade, relevo, renome, fama, e sua competência ser digna de nota, notória,

reconhecida pelo consenso geral da opinião jurídica do país e adequada à função” (Comentário
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contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 533).

 
Ante o exposto, considerando que não pode a FUNAI tornar letra morta o que determina o 

artigo 2º do Decreto nº 1.775/95, DEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à

FUNAI que nomeie novo coordenador do GT de identificação da Terra Indígena Piripkura, desta vez com a

observância do disposto no art. 2º do Decreto n. 1775/96 (antropólogo de qualificação reconhecida), no prazo

de 15 (quinze) dias. No mesmo sentido, entendo em todo aplicável ao caso a Recomendação n. 01/2019 da

6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, no que toca à necessária substituição de Evandro Marcos
Biesdorf e André Luiz Welter, de modo que a FUNAI deverá nomear servidores ou colaboradores que não

possuam qualquer conflito de interesses com a finalidade do GT, bem como que apresentem aptidão

acadêmica para serem qualificados, também, como portadores de notório conhecimento em antropologia, com

qualificação reconhecida, já que o art. 2o, do Decreto 1.775/95 deve se aplicar a todos os integrantes do grupo

de trabalho constituído.
 

Intimem-se.
 

Após, intimem-se as partes para que manifestem o eventual interesse na produção de
provas, no prazo de 5 (cinco) dias.
 

Juína/MT, datada eletronicamente.
 

 
 

[ASSINADO DIGITALMENTE]
 

FREDERICO PEREIRA MARTINS
 

Juiz Federal
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3414253                             08620.004662/2021-04

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - ASTEC PRES/2021

ASSUNTO : Relação de servidores com formação em Antropologia
INTERESSADO: FUNAI
PARA A(S) UNIDADE(S): DPT
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

ASTEC PRES

 

ENCAMINHAMENTOS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS
SUBSEQUENTES

(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Prezado Diretor, cumprimentando-o cordialmente;

Considerando,  inicialmente,  o  Despacho  DPT  (3163563),  que
encaminhou  a  Relação  Levantamento  de  Servidores  -  Formação  Antropologia
(3163507),  para  seleção  dos  Coordenadores  dos  GTs  e  observando  critérios
de  oportunidade e conveniência,  para designação como coordenadores de Grupo de
Trabalho referente ao processo de demarcação, registro que não foram vislumbrados
óbices em relação aos seguintes servidores:

- André Coitinho das Neves;

- Joany Marcelo Arantes;

- Jair Luiz Franca Junior;

- Edson Luiz da Silva Junior;

- Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça;

- Raoni da Rosa;

- Laires Ribeiro de Carvalho;
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- Natasha da Fonseca da Frota Simões;

- Jinny Kayse Rodrigues de Araújo; e

- Daniel Tavares dos Santos.

Outrossim, informo que, considerando o Despacho DPT (3379744), que
encaminhou  as  Relações  (3370634)  e  (3370042),  esclareço  que  devido  a
intempestividade  no  recebimento  das  mesmas,  e  visando  atender  as  necessidades
imediatas expostas    no Despacho DPT (3163563),  essas duas últimas relações serão
processadas e informadas posteriormente.

 

Atenciosamente,

       Em 09 de setembro de 2021.

ASTEC - PRES

Documento	assinado	eletronicamente	por	Matheus	de	Almeida	Roberto,	Chefe	de	Gabinete
da	Presidência,	em	13/09/2021,	às	11:56,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	André	Luiz	de	Souza,	Assessor(a)	Técnico(a),	em
27/09/2021,	às	14:40,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hKp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3414253	e	o	código	CRC	D1091096.

Referência:	Processo	nº	08620.004662/2021-04 SEI	nº	3414253
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3465588                             08620.004662/2021-04

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - ASTEC PRES/2021

ASSUNTO : Avaliação de Currículo
INTERESSADO: Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação (CGID)
PARA A(S) UNIDADE(S): DPT
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Prezado Diretor, cumprimentando-o cordialmente;

Considerando o Despacho DPT (3459188),  informo que não há óbice
para que Gustavo Freire Borges possa compor o GT de Piripikura, em substituição à
Joany  Marcelo  Arantes,  fazendo-se  oportuno  informar  que  o  nominado  é  o  atual
Coordenador Regional da CR Norte do Mato Grosso (Colíder-MT).

Considerando que Gustavo Freire Borges também consta do documento
"Relação Servidores Ciências Sociais/Antropologia" (3370634), e observando critérios
de  oportunidade e conveniência,  para designação como coordenadores de Grupo de
Trabalho referente ao processo de demarcação, visando atender as necessidades dessa
Diretoria,  registro  que  não  foram  vislumbrados  óbices   em  relação  aos  seguintes
servidores constantes da supracitada Relação, analisados até o presente momento:

- André Luiz Schiling;

- André Pantoja Alves; e

- Anita Vitória Nunes Franca.

Outrossim, informo que as Relações (3370634) e (3370042) continuam
em processamento e serão informadas posteriormente.
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Atenciosamente,

       Em 27 de setembro de 2021.

ASTEC - PRES

Documento	assinado	eletronicamente	por	Matheus	de	Almeida	Roberto,	Chefe	de	Gabinete
da	Presidência,	em	29/09/2021,	às	09:37,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3465588	e	o	código	CRC	F8674898.

Referência:	Processo	nº	08620.004662/2021-04 SEI	nº	3465588
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1608640                             08620.018565/2017-12

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - DESPACHO PRESIDENTE/2019

ASSUNTO : Parecer nº 01/2017/GAB/CGU/AGU
INTERESSADO: DPT/CGID
PARA A(S) UNIDADE(S): DPT/CGID
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ( X ) PROVIDÊNCIAS
SUBSEQUENTES

(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

01 - Tratam-se de questionamentos levantados acerca da aplicabilidade
do Parecer Vinculante n° 01/2017/GAB/CGU/AGU, notadamente acerca de alegadas
dificuldades em âmbito técnico no que se refere á orientação quanto aos procedimentos
abrangidos pelo respectivo normativo;

02 - A temática que circunda o expediente, com origem no julgamento
da Pet. 3.388/STF, vem sendo observada em reiterados julgados emanados do Poder
Judiciário,  o  que  resultou  na  formulação  do  Parecer  Vinculante  n°  01/2017
/GAB/CGU/AGU, onde, além de outros assuntos, consolidou o entendimento de quatro
critérios  para  definir  uma  determinada  área  como  tradicionalmente  ocupada  por
indígenas: 01) Observância do marco temporal fixado pela Constituição Federal; 02)
Tradicionalidade da ocupação; 03) Concreta abrangência fundiária e finalidade prática
da  ocupação;  04)  O  marco  do  conceito  fundiariamente  extensivo  do  princípio  da
proporcionalidade;

03 - Em verdade, o que aparentemente de verifica nas indagações são as
chamadas “piruetas jurídicas”, nas veladas atitudes de alguns servidores públicos, em
um jogo que termina, de fato, sempre recaindo na posse imemorial, ou seja, vende-se a
ideia da posse tradicional, mas as ações e a condução jurídica subsequente terminam,
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concretamente, em uma situação de posse imemorial, remontando aos tempos da Terra
de Santa Cruz.

04  -  O  entendimento  firmado  pelo  Pretório  Excelso  vem  sendo
reiteradamente mantido, e, se a Corte foi concebida com um escopo especial: guardar e
orientar a aplicação da Constituição Federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o
Brasil  (artigo  102,  da  CF),  mostra-se  imprescindível  e  necessário  que  sua
Jurisprudência  seja  observada,  para  manter-se  firme e  coerente,  até  porque o  Poder
Judiciário mantém sagrado compromisso com a Justiça e a segurança jurídica. Se outras
instituições da República, simplesmente ignoram a Jurisprudência firmada pelo Pretório
Excelso, variando ao sabor do seus sentimentos e convicções pessoais, excentricidades,
paixões e humores, estar-se-á prestando um desserviço à sociedade brasileira. Assevero
que, conquanto não tenha efeito vinculante a decisão proferida na orientação adotada
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal serve de parâmetro para os casos semelhantes
em que se discute a demarcação de terras indígenas, neste sentido convindo anotar o
quanto  asseverado  no  julgamento  de  embargos  de  declaração  opostos  ao  acórdão
proferido Pet 3388/STF, no qual ficou consignado que: "o acórdão embargado ostenta a
força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, do que decorre
um elevado ônus argumentativo nos casos em se cogite da superação de suas razões".

05  - Sobre a “teoria do indigenato” e a “posse imemorial”,  valioso o
ensinamento prestado pelo Excelentíssimo ex-Ministro da Justiça e ex-Presidente do
Colendo Supremo Tribunal Federal, NELSON JOBIM, perante a Comissão Parlamentar
de Inquérito CPI FUNAI e INCRA, em 16/03/2016, onde descrito que: “Até que veio o
famoso Alvará Régio, de D. Pedro II, lá de Portugal, em 1680, que é o fundamento de
uma discussão,  hoje,  sobre a expressão “indigenato”.  Esse Alvará Régio,  de 1680,
estabelecia basicamente o seguinte, depois de algumas digressões complicadas: “(...) e
quero que se entenda ser reservado o prejuízo e direito dos índios, primários e naturais
senhores delas (...)” — das terras. Desta expressão — primários e naturais senhores
delas —, decorreu a tese do indigenato, que apareceu no Brasil com um trabalho de
João Mendes de Almeida, praticamente ao final do século passado, quando sustentou o
indigenato, surgindo esse conceito que os senhores conhecem de posse imemorial. O
conceito  de  posse  imemorial  acabou  sendo  colado  a  esse  Alvará  Régio,  de  1680.
Começou  aí  a  organização  brasileira.  (...)  Eu  acompanhei  a  produção  desse
dispositivo, desse artigo da Constituição, porque eu era uma espécie de amanuense.
Amanuense,  na  linguagem  antiga,  que  alguns  de  vocês  conhecem  e  outros  nunca
ouviram falar, era exatamente aquele que escrevia, era o escriba. Eu fui uma espécie de
escriba do Severo e participei de todo o debate político da construção do art. 231. E
esse foi o acordo que se fez à época, afastando a possibilidade de se falar em nações
indígenas, mas reconhecendo que os índios seriam titulares de direitos às chamadas
terras indígenas. Aconteceram, então, duas coisas. Primeiro, não se aceitou — e isso
foi discutido à época — o conceito de posse imemorial, porque, se nós aceitássemos o
conceito de posse imemorial, nós iríamos estabelecer que até o Rio de Janeiro seria
terra indígena e deveria ser passada aos tupinambás, etc., ou que grande parte do Rio
Grande do Sul deveria ser passada aos kaingangs. Então, acabou-se com o conceito de
posse imemorial. (…) Com isto, o Supremo acolhe a decisão da Constituinte de 1988
que rompeu com o conceito de posse imemorial. Ou seja, não foi constitucionalizado o
conceito de posse imemorial, que era a posse que tinham; e, porque tinham a posse,
deveriam continuar a tê-la, embora no presente não a tivessem. Este assunto encerrou-
se com a decisão do Supremo, o que já se repetiu em alguns outros casos, fixando o
marco temporal em outubro de 1988”;
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06  -  Colhe-se  da  Jurisprudência:  "O  Supremo  Tribunal  Federal,
interpretando a Constituição Federal, tem adotado em seus julgados (destacadamente
no precedente do caso "Raposa Serra do Sol", Pet 3388, Relator: Min. Carlos Britto,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  19/03/2009,  DJe-181  Divulg  24-09-2009  Public
25-09-2009)  a  denominada teoria  do fato  indígena,  para estabelecer  que as  terras
indígenas  são  aquelas  ocupadas  pelos  índios  na  data  da  promulgação  da  Carta
Constitucional  de 1988" (AC 2007.80.01.000294-7 -  TRF da 5ª  Região -  Relator
Desembargador Federal Cid Marconi - DJ 20/10/2016); "O C. STF, por ocasião do
julgamento da ação popular que pretendia a desconstituição da demarcação contínua
da  Reserva  Indígena  Raposa  Serra  do  Sol  (Petição  nº  3.388),  interpretou,
inequivocamente, os dispositivos constitucionais que cuidam das terras ocupadas pelos
índios, tendo o Ministro Marco Aurélio ressaltado que "Não restam dúvidas, porém,
que a conclusão adotada na presente ação norteará a atuação da Corte nas demais"
(AI  0069289-25.2005.4.03.0000  -  TRF  da  3ª  Região  -  Relator  Desembargador
Federal  Antônio  Cedenho  -  DJ  04/06/2012);  "O  Supremo  Tribunal  Federal,  no
julgamento  da  Petição  nº  3.388/RR  (histórico  caso  da  Raposa  Serra  do  Sol,
considerado  como  leadind  case  da  matéria),  adotou  a  data  da  promulgação  dela
Constituição Federal (5 de outubro de 1988) como marco temporal para aferir se o
espaço objeto de demarcação constitui-se em terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.  Trata-se  de  insubstituível  referencial  para  o  dado  da  ocupação  de  um
determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o
reconhecimento,  aos  índios,  dos  direitos  originários  sobre  as  terras  que
tradicionalmente  ocupam"  (AC 5001335-13.2012.4.04.7012  -  TRF da  4ª  Região  -
Relator  Desembargador  Federal  Cândido  Alfredo  Silva  Leal  Júnior  -  DJ
23/06/2015);

07 - Tomando essa finalidade por norte, a Lei Complementar n. 73/1993,
nos  artigos  40,  §1º  e  41,  prevê  que  o  parecer  da  Advocacia-Geral  da  União,
devidamente aprovado pelo Presidente da República, possui caráter cogente (parecer
normativo),  cabendo  aos  órgãos  e  entidades  federais  a  obrigação  de  cumprir  suas
orientações. Por essa razão, não cabem aos servidores questionar a aplicabilidade ou
ignorar as determinações contidas no Parecer 001/2017/GAB/CGU/AGU, o qual visa
aplicação  das  salvaguardas  institucionais  fixadas  às  terras  indígenas  pelo  Colendo
Supremo Tribunal Federal no PET n. 3.388/RR a todos os processos de demarcação de
terras indígenas. Segundo a formulação do Departamento Administrativo do Serviço
Público (DASP), os pareceres aprovados pelo Exmo. Presidente da República são de
cumprimento obrigatório pelos órgãos federais, inclusive sob pena de exoneração: “Os
pareceres  da  Consultoria-Geral  da  República  aprovados  pelo  Presidente  da
República devem ser cumpridos pelos órgãos federais, sob pena de exoneração dos
responsáveis demissíveis “ad nutum” ou processo administrativo contra os estáveis”
(Formulação nº 219/DASP);

08 - Impende observar, ainda, que a FUNAI carece de servidores, razão
pela qual é preciso empenho máximo de quem está no cargo. Nesse sentido, s.m.j., as
indagações levantadas mais parecem uma insatisfação quanto a aplicação do respectivo
normativo.  E,  além  de  trazer  prejuízos  ao  combalido  Poder  Judiciário  e  a  própria
Administração  Pública  (tempo  para  análise  das  peças  processuais/peticionamento
/despacho; realização de audiências e recursos públicos em caso de condenação),  em
nada  colabora  com  os  princípios  de  cooperação  e  eficiência  no  serviço  público,
notadamente no sentido de que deve existir  uma relação racional de organicidade e
estruturação  da  Administração  Pública,  sempre  no  intuito  de  alcançar  melhores
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resultados na prestação do serviço público;

 

Desse modo, em consideração ao Memorando n° 213/2017/CGID/DPT-
FUNAI (0369058), solicito a Diretoria de Proteção Territorial manifestação acerca da
subsistência das dúvidas ali lançadas, pelo que sugere-se deliberação conjunta com o
Chefe da Procuradoria Federal Especializada da FUNAI.

       Em 19 de setembro de 2019.

COGAB - PRES/GABPR

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
20/09/2019,	às	18:20,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1608640	e	o	código	CRC	C15F866B.

Referência:	Processo	nº	08620.018565/2017-12 SEI	nº	1608640
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ANEXO 25 -
Peça jurídica -

Comunidade da TI
Ibirama La-Klãnõ e amici
curiae - RE 1.017.365,

maio/ 2021
(12 páginas).



EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO EGRÉGIO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL – STF, EDSON FACHIN

RE-RG 1.017.365/SC

COMUNIDADE INDÍGENA XOKLENG, da Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ

localizada no Estado de Santa Catarina, já devidamente qualificada nos presentes

autos, e os Amici Curiae ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

(APIB), COMISSÃO GUARANI YVYRUPA (CGY), COORDENAÇÃO DAS

ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA (COIAB),

CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA (CIR), CONSELHO DO POVO

TERENA, MOVIMENTO UNIDO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES

INDÍGENAS DA BAHIA (MUPOIBA), vêm, muito respeitosamente por meio de

seus advogados, trazer ao conhecimento de Vossa Excelência fatos e informações por

meio da juntada de documentos, que evidenciam a necessária e urgente inclusão do

presente feito na pauta de julgamento desta Suprema Corte. Vejamos:

1. DA PARALISAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS -

INTERPRETAÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA NESTES AUTOS –

EVIDENTE DESRESPEITO À DECISÃO DO E. RELATOR –

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS – DA URGÊNCIA DO

JULGAMENTO DESTE RE-RG

Excelência, inicialmente recordamos que neste mês de maio, completou-se 1 ano

desde que foram proferidas duas importantes decisões nos autos da presente ação, em que

Vossa Excelência deferiu os pedidos aduzidos pela Comunidade Indígena e outros, que
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culminou tanto na suspensão dos efeitos do Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU até

o final do julgamento de mérito desta ação. Bem como a suspensão nacional dos

processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos

administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem

prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa

determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento

final desta Repercussão Geral.

Ocorre que neste interim de cerca de 1 ano, temos nos deparado com inúmeros

descumprimentos das referidas decisões, tanto a que se refere à suspensão nacional das

ações possessórias e afins que são prejudiciais aos direitos territoriais dos povos indígenas,

mas, sobretudo, quanto a paralisação dos procedimentos demarcatórios de terras

indígenas no Brasil, no âmbito do Poder Executivo, mesmo após a suspensão do Parecer

nº 001/2017/AGU.

Prova disso, é que tomamos conhecimento de que a Fundação Nacional do Índio -

FUNAI tem se utilizado de um novo instrumento administrativo para possibilitar a

aplicação residual do Parecer nº 001/2017/AGU – em que pese sua suspensão por

ordem da Suprema Corte! – este novo instrumento trata-se do Parecer nº

00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (anexo I), utilizado pelo Órgão Indigenista

para abster-se do cumprimento de suas funções institucionais na promoção dos direitos

territoriais indígenas consagrados no Artigo 231 da Constituição Federal de 1988, cujo

rito processual está regulamentado pelo Decreto 1775/1996, com constitucionalidade já

diversas vezes atestada pela Suprema Corte. Vejamos excertos do referido Parecer:

“III - CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

35. Em atenção às disposições do art. 11, I, da LC n° 73/93, do art. 9, V, da

Portaria n° 1.075, de 21 de novembro de 2017 e da Portaria n° 1/2020 da

CONJUR-MJSP, a CGCJ submete à sua deliberação as seguintes conclusões e

proposta de direcionamento:

i) De acordo com o PFE n° 00140/2020/SGCT/AGU, o ato enunciativo da SGCT

elucida a existência de tutela provisória incidental exarada no bojo do RE em

Repercussão Geral n° 1.017.365 que removeu a eficácia do Parecer n.o
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001/2017/GAB/CGU/AGU, até que advenha julgamento final de mérito no

recurso paradigmático e, mais, externou estar obstado à Administração (em sentido

amplo, FUNAI e MJSP) "rever todo e qualquer procedimento administrativo de

demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.o

001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031";

ii) Não identificamos vedação absoluta para o seguimento e juízo decisório

administrativo nos procedimentos de demarcação de terras em curso. Na linha do

que se pode extrair do próprio PFE da SGCT e da decisão, o comando é mais

restrito, a proibir que se aproveite o Parecer no 001/2017/GAB/CGU/AGU, para

revisar;

iii) A ratio decidendi do julgado orienta que não se aproveite as salvaguardas da

PET 3388 de forma dissociada dos fatos que conferiram suporte àquelas

conclusões, de modo que, se a Administração realizar esforço argumentativo (na

motivação do ato) para demonstrar o liame, a semelhança fática entre o caso

concreto e o precedente que se pretende aproveitar, não incidiria em

descumprimento;

iv) Seria interpretação apressada compreender pela impossibilidade de que o

Parecer n.o 001/2017/GAB/CGU/AGU continue a funcionar como vetor

administrativo, uma vez que pode ser aproveitado adstrito à instrução processual,

diferindo-se, para após a superveniência do julgado vinculante, o juízo decisório;

v) O produto do RE no 1.017.365, por vocação uniformizadora, irradiará seus

efeitos não só em face da atividade judicante, mas sobre a função administrativa,

sendo fundado o risco de invalidação de ato ou procedimento que se revele, ao

final, incompatível com a ratio decidendi que se consolidará no recurso

paradigmático;

vi) Identifica-se insegurança jurídica para o exercício, pela Administração,

de suas competências constitucionais na matéria, o que pode recomendar o

aguardo do julgamento do RE, ao menos, para a tomada de decisões

administrativas. Apenas sugeriríamos, acaso a postura administrativa seja

neste sentido, a expedição de ato administrativo motivado, para que a

omissão não seja interpretada como mora da Administração, mas, sim,

como o aguardo da definição de questão prejudicial;” (grifo nosso)
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Em pesquisa preliminar realizada no sistema de consulta pública do SEI FUNAI,

onde tramitam os processos administrativos da Fundação Nacional do Índio, é possível

localizar dezenas de processos nos quais a Diretoria de Proteção Territorial (DPT/Funai)

e as coordenações a ela atreladas mobilizam o Parecer nº

00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, para alegar suposta necessidade de

suspensão dos processos demarcatórios, até o final do julgamento deste caso de

Repercussão Geral.

Destaca-se que a Diretoria de Proteção Territorial é o setor da FUNAI

diretamente responsável pelos procedimentos de demarcação de terras tradicionalmente

ocupadas pelos Povos Indígenas, em seguimento ao Art. 231 da Constituição Federal e ao

rito do Decreto 1.775/1996. Como se extrai do Estatuto da FUNAI, aprovado pelo

Decreto nº 9.010, de 23 março de 2017:

Art. 20. À Diretoria de Proteção Territorial compete:
I - planejar, coordenar, propor, promover, implementar e monitorar as políticas
de proteção territorial, em articulação com os órgãos e as entidades da
administração pública federal, estadual, distrital e municipal;
II - elaborar estudos de identificação e delimitação de terras indígenas;
III - realizar a demarcação e a regularização fundiária das terras indígenas;
(...)
VII - planejar, orientar, normatizar e aprovar informações e dados geográficos,
com objetivo de fornecer suporte técnico necessário à delimitação, à demarcação
física e às demais informações que compõem cada terra indígena e o processo de
regularização fundiária;

Dessa forma, vê-se que a suspensão indiscriminada e injustificada do curso dos

processos demarcatórios de terras indígenas fere não só a ordem emanada pela Suprema

Corte, mas as obrigações constitucionais, legais e estatutárias da Fundação Nacional do

Índio. Mostra-se ainda mais grave, o fato de que a determinação ocorre em plena

pandemia da Covid-19, situação que fragiliza sobremaneira os povos e comunidades

indígenas e clama por maior proteção de seus direitos territoriais, e não por sua

desconsideração.

Além da referida pesquisa no que tange aos procedimentos administrativos de

demarcação que se encontram suspensos, também foi feito um breve levantamento de

processos judiciais em que a FUNAI tem lançado mão do Parecer nº
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0763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU para o não cumprimento de decisões judiciais

referente à demarcação de terras indígenas.

Tendo em vista este contexto, é que apresentamos à Vossa Excelência a

sistematização das informações coletadas, por meio do documento intitulado

como “Relatório sobre paralisação de processos demarcatórios de terras indígenas

operada pela Fundação Nacional do Índio com base no Parecer nº

00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU” (anexo II), produzido pela Comissão

Guarani Yvyrupa, acompanhado dos dados referentes aos procedimentos

administrativos e judiciais (anexos III e IV) que subsidiam o referido relatório e

este peticionamento, de forma a evidenciar a máxima urgência para inserção em

pauta e realização próxima do julgamento da presente ação.

Assim, na parte I do relatório que se segue, será realizada breve retomada dos

termos exatos das decisões exaradas por V. Excelência nos autos desta ação, incluindo a

suspensão do Parecer nº 001/2017/AGU e a explicitação da sistemática de sobrestamento

de processos judiciais considerando tratar-se de caso de Repercussão Geral na Suprema

Corte.

No tópico II, será analisado, brevemente, o posicionamento da AGU expresso no

Parecer nº 00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e sua desconformidade com a

orientação do Supremo Tribunal Federal detalhada no item antecedente.

Por fim, no tópico III, será realizada análise mais pormenorizada da atuação da

FUNAI em 3 casos concretos, para demonstrar a determinação do Órgão Indigenista em

paralisar indiscriminadamente qualquer andamento referente a processos demarcatórios

de terras indígenas, em nítido descompasso com as decisões proferidas por este Ilustre

Ministro Relator. Essa comprovação fática é reforçada nos anexos III e IV, que resumem

a atuação recente da Funai em dezenas de casos, no âmbito administrativo e judicial, em

diversos estados do país.

Por restar nítido nos autos que em nenhum momento Vossa Excelência suspendeu

os processos administrativos de demarcação, mas tão somente os efeitos do Parecer nº

001/2017/AGU, e ainda os processos judiciais (possessórias a anulatórias, notadamente).

Doravante, não vigora mais o Parecer nº 001/2017/AGU, mas vigora o artigo 231 da
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Carta de 1988 e o Decreto 1775/1996, o que sustenta a necessidade de continuidade dos

procedimentos demarcatórios. Diante disso, é que a Comunidade Indígena Xokleng e

os Amici Curiae supra, rogam pela imediata e urgente inclusão em pauta com posterior

julgamento desta ação com Repercussão Geral, dada a situação alarmante de violações de

direitos dos povos indígenas, sobretudo, por parte do próprio Órgão Indigenista.

2. DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO

ÍNDIO - DOS ATOS CONTRÁRIOS AOS DIREITOS DOS POVOS

INDÍGENAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

(2020-2021)

Excelência, registra-se ainda que edição e aplicação do Parecer nº

00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI,

se somam a um conjunto de outros atos e documentos administrativos editados pelo

referido órgão em 2020 e em 2021, que demonstram a postura contrária aos direitos dos

povos originários, tais como o abandono da defesa de processos judiciais, onde as

comunidades indígenas ainda não tenham território demarcado (diga-se território

homologado e registrado em cartório), em desrespeito ao direito declarado dos povos

indígenas; a Fundação ainda tem editado atos normativos inconstitucionais, a exemplo da

Instrução Normativa 09/2020, que permite a certificação de propriedades privadas em

áreas de ocupação tradicional; Resolução 04/2021, que acrescenta elementos de

heteroidentificação na qualificação de indígenas, em desrespeito ao texto constitucional e

a sua autodeclaração, ao argumento de que só são indígenas pessoas que habitem áreas

demarcadas; Instrução Normativa Conjunta nº 01/2021 – FUNAI/IBAMA, que

permite a flexibilização do usufruto exclusivo da terras indígenas; e, o já referido

famigerado Parecer 763/2020 da AGU, que ressignifica a decisão de suspensão nacional

das ações judiciais sobre matéria territorial indígena, tomada por Vossa Excelência neste

RE-RG 1017365 (Tema 1031) e que tem sido utilizado pela FUNAI para suspender a

tramitação de procedimentos administrativos de demarcação, em claro prejuízo aos povos

originários.

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
57

18
46

99
89

 - 
AN

D
R

E 
H

AL
LO

YS
 D

AL
LA

G
N

O
L

Em
: 2

8/
06

/2
02

1 
- 1

7:
07

:2
3



Frisa-se que quanto a orientação interna da FUNAI acerca da ideia de pessoa

indígena e de seus direitos, temos que:

9. Assim, existe tese de defesa mínima sobre atuação processual acerca de
posse indígena aprovada pela Diretoria Colegiada da FUNAI em janeiro de
2021, pendente de análise no DEPCONT/PGF, que diz: Em ações judiciais
envolvendo interesse fundiário indígena calcado em tradicionalidade de
ocupação, nas quais se discute posse indígena, é somente obrigatória a
intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em que a
área em disputa é homologada por decreto presidencial, pois a atuação antes
disso carece de interesse-utilidade, uma vez que caso demarcada a área a posse
particular decorrente de título de propriedade será anulada ou haverá a
desintrusão/extrusão dos posseiros, independentemente do fundamento da
posse. NUP Sapiens/Sei 08620.010608/2020-17.

A Resolução 04/2021, por sua vez, teve seus efeitos suspensos no âmbito da

ADPF 709, de ofício, pelo Relator, o Ministro Roberto Barroso e a IN/09 de 2020 teve

seus efeitos sustados em várias regiões do Brasil, no âmbito de Ações Civis Públicas,

movidas pelo MPF. Contudo, o Parecer 763/2020 da advocacia Geral da União – AGU e

a IN Conjunta de nº 01/2021 continuam em pleno vigor, causando enormes prejuízos aos

povos indígenas.

Todas estas decisões administrativas da FUNAI/União, sem dúvidas afetam de

imediato os povos Indígenas do Brasil, já que muitos ainda não possuem a homologação

da área de ocupação tradicional e, nesse sentido, são considerados até mesmo como não

indígenas. Por isso, como dito, se faz necessária a resolução da matéria em discussão neste

RE (tema 1031) para garantir segurança jurídica aos povos originários.

Portanto, tais fatos demonstram a urgência na resolução do presente RE-RG nº

1017365 (Tema 1031), razão pela qual os Povos Indígenas e demais amici curiae pugnam

pela inclusão do processo na pauta de julgamento desta E. Corte.

3. PROJETO DE LEI 490/2007 QUE VERSA SOBRE MATÉRIA SIMILAR

AO OBJETO DESTA REPERCUSSÃO GERAL - PAUTADO PARA

APRECIAÇÃO PELA CCJC - CONTEÚDO INCONSTITUCIONAL - DA

NECESSIDADE DO URGENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA

REPERCUSSÃO GERAL
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Ilustre Ministro, para além dos fatos já expostos referente à aplicação infundada e

injustificada do Parecer 763/2020/AGU e dos demais instrumentos administrativos

manejados pelo Órgão Indigenista, importa destacar ainda acerca da inclusão em pauta do

Projeto de Lei nº 490/2007 que tramita na Câmara dos Deputados, e que pode ser

considerado como uma das proposituras legislativas mais gravosas contra os direitos

constitucionais e internacionais reconhecidos aos povos indígenas.

O PL 490/2007, é de autoria do deputado Homero Pereira (PSD/MT), e possui

ainda cerca de 131 projetos apensados, em que todos versam sobre alteração da legislação

existente quanto ao regime jurídico constitucional e infraconstitucional de demarcação de

terras indígenas. Após tramitação pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento

e Desenvolvimento Rural, com parecer pela sua aprovação; e pela Comissão de Direitos

Humanos e Minorias, com parecer pela sua rejeição. O PL 490 se encontra em trâmite na

CCJC, sob relatoria do Deputado Arthur Maia (DEM/BA), que apresentou à CCJC um

texto substitutivo ao PL em comento no dia 12/05/2021, tendo o mesmo sido pautado

para apreciação no último dia 26/05/2021 (anexo VI). No entanto, embora o referido PL

tenha sido retirado da pauta no mesmo dia, sabe-se que a qualquer momento poderá

retornar.

Destaca-se que o teor do substitutivo do PL 490/2007 tem como objeto central

uma suposta regulamentação do art. 231, da Constituição Federal de 1988, dispondo

sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas. No entanto,

conforme informações extraídas da Nota Técnico-jurídica elaborada pelo Instituto

Socioambiental - ISA sobre o substitutivo do PL 490 (anexo VII) , em síntese o referido

projeto objetiva:

i) alterar o regime jurídico de demarcação das terras indígenas;

ii) adotar o “marco temporal de ocupação”, critério segundo o qual exige-se

a presença física dos indígenas no dia 5 de outubro de 1988 como condição

para a demarcação das terras indígenas;

1 Apensos Projetos de Lei nºs: 1.218/2007, 1.606/2015, 3.700/2020, 2.302/2007, 2.311/2007, 3.896/2012,
1.003/2015; 5.386/2020, 5.993/2009; 2.479/2011; 6.818/2013, 1.218/2015, 1.216/2015)
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iii) internalizar as dezenove condicionantes fixadas no julgamento do caso

“Raposa Serra do Sol” como regra geral para a demarcação de todas as

terras indígenas no Brasil;

iv) modificar a sistemática constitucional relativa ao usufruto exclusivo dos

povos indígenas;

v) inserir novos pressupostos na política de não-contato dos povos

indígenas que vivem em isolamento voluntário;

vi) dispor sobre a abertura de terras indígenas para a realização de atividades

econômicas não previstas atualmente.

Além disso, a justificativa que fundamenta o teor do substitutivo do PL 490/2007

se baseia em uma “suposta jurisprudência lapidada” por este Tribunal sobre a matéria de

demarcação de terras indígenas, a exemplo dos julgados da Pet 3.388/RR, ROMS

29.087/DF, RMS 29.542, ACO 2.224 e ARE 803.462. Acrescenta-se ainda que a

aprovação do Parecer 001/2017/AGU pelo Presidente da República, é apresentado como

outro forte fundamento para o referido PL. Diante disso é que sob a justificativa de ser

imprescindível que o Poder Legislativo “consolide” o entendimento jurisprudencial do

STF e da AGU, nos termos do §1º do artigo 40 da Lei Complementar 73/93, é que

pretendem regulamentar o artigo 231 da CF/88.

Note Excelência que a matéria em discussão no Legislativo além de possuir total

relação com o Tema 1.031 desta Repercussão Geral, qual seja: Definição do estatuto

jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras

dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Ainda desconsidera o fato de que há um

processo de Repercussão Geral em curso, sendo que a sua tramitação nesta Corte com

esse status paradigmático torna evidente por si só, que ainda não há por parte deste

Tribunal um entendimento “consolidado” sobre a matéria em comento, o que só poderá

ser afirmado após o julgamento de mérito.

O parecer apresentado à Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania –

CCJC pelo Deputado Arthur Maia (DEM/BA), de onde se extrai interpretação

absolutamente contrária às decisões desta Suprema Corte, foi detidamente analisado pelo

Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Entre os aspectos abordados pelo Conselho
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Indigenista no documento em questão (anexo VIII) destaca-se inclusive o uso do

malfadado Parecer 01/2017/GAB/CGU/AGU como argumento a sustentar a aprovação

do PL e seus apensos, vejamos:

Doravante, o argumento de que a Corte teria pacificado a matéria não se

sustenta. Nesse sentido, qualquer argumentação da casa legislativa que se

utilize de precedentes da Corte para sustentar medidas que afetem os direitos

dos povos indígenas, é mera falácia e evidente desrespeito ao que decidiu o

STF.

Ainda, sustenta o relator do PL nº 490/2007 que o STF teria julgado, além

da Pet. 3388/RR o RMS 29.087/DF, RMS 29.542, ACO 2.224 e ARE

803.462. Ainda sustenta seu voto na aprovação, pelo Presidente da República

do Parecer nº GMF-05 da AGU, com força normativa, nos termos do § 1º

do artigo 40 da Lei Complementar nº 73/93, que por sua vez adotou o

parecer 01/2017/GAB/CGU/AGU.

Fica evidente a tentativa inconsistente de se utilizar de normativa sem efeito.

É que no mesmo RE 1017365, acima suscitado, a Corte por meio do relator,

o Ministro Edson Fachin, suspendeu os efeitos do Parecer 01/2017 da AGU,

até o julgamento final do processo, sob risco de insegurança jurídica.

Dessa forma, diante das diretrizes e fundamentos que se assentam os objetivos e o

conteúdo do PL 490/2007 e dada a sua possibilidade de aprovação pela CCJC, é que

externamos a nossa preocupação pela urgência em que deve ser pautado e julgado o

mérito da Repercussão Geral, haja vista que no presente contexto, a indefinição do

estatuto jurídico-constitucional das terras indígenas à luz do artigo 231 da

CF/1988, só aumenta ainda mais a insegurança jurídica dos povos indígenas em

relação aos seus direitos territoriais, além de os expor à possíveis ataques

legislativos e administrativos.

4. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS
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Em face do exposto, a Comunidade Indígena Xokleng e os Amici Curiae

requerem a imediata e urgente inclusão em pauta com posterior julgamento desta

ação com Repercussão Geral, dada a situação alarmante de violações e insegurança

jurídica dos direitos dos povos indígenas.

Ao tempo em que requerem o recebimento dos documentos anexos, sem prejuízo

de outras medidas que Vossa Excelência julgar necessárias.

Pede deferimento.

Brasília-DF, 28 de maio de 2021.

RAFAEL MODESTO DOS SANTOS
OAB/DF 43.179

PALOMA GOMES
OAB/DF 38.995

LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO

OAB/MS 15.440

SAMARA CARVALHO SANTOS

OAB/BA 51.546

IVO CÍPIO AURELIANO

OAB/RR 2.001

RODRIGO MARIANO KUARAY
BACHAREL EM DIREITO

ANDRÉ HL DALLAGNOL

OAB/PR 54.633

GABRIELA ARAUJO PIRES

OAB/PE 40.514

LUISA M. CYTRYNOWICZ

OAB/SP 422.601

JULIA ANDRADE FEREZIN

OAB/SC 60.890
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Anexo I - Parecer nº 00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU;

Anexo II - Relatório sobre paralisação de processos demarcatórios de terras indígenas
operada pela Fundação Nacional do Índio com base no Parecer nº
00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU”, produzido pela Comissão Guarani Yvyrupa;

Anexo III - Levantamento dos processos administrativos em que foi aplicado o Parecer
763/2020/AGU - integrante do relatório produzido pela CGY;

Anexo IV - Levantamento dos processos judiciais em que foi aplicado o Parecer
763/2020/AGU- integrante do relatório produzido pela CGY;

Anexo V - Parecer de Força Executória nº 00140/2020/SGCT/AGU;

Anexo VI - Relatório e substitutivo do Projeto de Lei nº 490/2007;

Anexo VII - Nota Técnico-jurídica sobre o Substitutivo ao PL N.º 490/2007 produzida
pelo ISA;

Anexo VIII - Nota Técnico-jurídica sobre o Substitutivo ao PL N.º 490/2007 produzida
pelo CIMI.
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2844487                            08620.010328/2020-09

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 
OFÍCIO Nº 188/2021/PRES/FUNAI

Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021.
Ilmo Sr.
Renan Vinicius Sotto Mayor de Oliveira
Presidente
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 9º Andar - Zona Cívica-Administrativa
CEP 70054-906 - Brasília/DF
 
  
Assunto: Solicitação informações a respeito dos direitos humanos de indígenas Kokama na região do Vale do
Javari/AM - Processo nº 00135.224527/2020-54 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.010328/2020-09.
  

Senhor Presidente,
  
1. Cumprimentando-o, reporto-me ao OFÍCIO N.° 3887/2020/CNDH/SNPG/MMFDH, o
qual solicita informações a respeito das ações de proteção aos direitos humanos de indígenas Kokama na
região do Vale do Javari/AM, ressalto que a questão já vinha sendo objeto de acompanhamento anterior,
através do processo SEI de n. 08744.000152/2020-72, no qual fora produzida a Informação Técnica n. 114,
cuja narrativa contextual dos fatos traz maiores detalhamentos, além de informar que a Coordenação Regional
do Vale do Javari solicitou à Delegacia de Polícia Civil de Atalaia do Norte, informações sobre as denúncias
do Povo Kokama (OFÍCIO Nº 20/2020/SEDISC - CR-VJ/DIT - CRVJ/CR-VJ/FUNAI – SEI nº 2338787) e
que houve a instauração do Inquérito Policial nº 021/2020, para tratar dos fatos denunciados.
2. Nesse contexto, não obstante a Funai, através de suas coordenações regionais, seguir
monitorando e atuando na promoção e defesa dos indígenas Kokama, do Vale do Javari/ AM, ratifico que a
Fundação não possui a atribuição de policiamento ou de investigação criminal, segundo consta da Nota
Jurídica n. 00063/2020/PFE-AM/PFE-FUNAIMNS/PGF/AGU, cabendo tais atribuições às autoridades
policiais competentes.
3. Todavia, é importante pontuar que a região guarda, desde sempre, uma constante tensão na luta
por território e que a regularização fundiária, instrumento que poderia ser efetivo pacificador dos conflitos na
localidade, resta suspensa por orientação da CONJUR-MJSP/CGU/AGU, que emitiu o Parecer 00763/2020,
por meio do qual solicita-se o aguardo do julgamento do RE nº 1.017.365 pelo STF para a tomada de decisões
por esta Fundação, uma vez que em decisão exarada nos autos, na data de 07/05/2020, o Ministro Relator
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Anexos: I - Informação Técnica n. 114 (SEI nº 2724428).

Edson Fachin concedeu tutela provisória incidental, obstando à Administração "rever todo e qualquer
procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031.
4. A relevância da determinação é de tal modo imperiosa, que fora objeto de decisão em
Reclamações na Suprema Corte, tal como nos autos da Reclamação 42.329/PR, com pedido de liminar,
ajuizada contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo º 5001401- 07.2014.4.04.7017),
que teria desrespeitado o decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 1031, RE 1.017.365 (Rel.
Min. EDSON FACHIN), a qual fora julgada procedente, pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos seguintes
termos:

"Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do parâmetro de
controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento das demandas originárias, há
manifesta ofensa ao decidido no RE 1.017.365 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Diante do exposto, com
base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO
PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a
suspensão do andamento dos processos 5001401- 07.2014.4.04.7017/PR e 5000651-
34.2016.4.04.7017/PR, até posterior pronunciamento no RE 1017365 (Rel. Min. EDSON FACHIN).

5. Da mesma forma, na Reclamação 45.671/BA, ajuizada contra decisão do Juízo da Vara Federal
de Eunápolis/BA (Processo 1000042- 98.2018.4.01.3310), que teria desrespeitado o decidido pela Corte
Suprema no Tema 1.031, RE 1017365 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o ministro relator entendeu que a
decisão judicial contrariou a determinação do STF de suspensão nacional de todos os processos que tratem do
tema durante a pandemia da Covid-19.
6. Assim, esta Fundação resta impossibilitada de atuar administrativamente de modo a resguardar
o território indígena, face à determinação da Suprema Corte. No mesmo sentido, ressalta-se que as
autorizações de ingresso em Terra Indígena estão suspensas (Portaria nº 419/PRES, de 17 de março de 2020).
Com o atual contexto de pandemia do COVID-19 e todos os seus desdobramentos, o Estado está promovendo
grande esforço com o fim de evitar o contágio, assim, como medida de prevenção, determinou a restrição de
inúmeras ações, dentre elas o contato e entrada de civis e agentes da FUNAI em terras indígenas, limitando-se
a atividades essenciais, tais como: saúde, segurança e alimentação.
7. Desta feita, faz-se necessário aguardar-se o término da pandemia da COVID-19 ou do
julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365, para que a FUNAI possa
retomar com o curso do procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas e medidas de
enfrentamento dos conflitos territoriais locais. O sobrestamento dos feitos administrativos sobre a matéria,
além de significar cumprimento de ordem do E. STF, afasta o risco de contágio aos indígenas.

 
 

  
Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente) 
MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA  

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente, em 25/02/2021,
às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2844487 e o
código CRC F41760E0.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08620.010328/2020-09 SEI nº 2844487
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 26/03/2020 | Edição: 59 | Seção: 1 | Página: 98

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Fundação Nacional do Índio

PORTARIA Nº 418, DE 17 DE MARÇO DE 2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº. 9.010, de 23/03/2017, combinado com o Decreto n.º

7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR nº 2.061, de 19 de julho 2019; e

CONSIDERANDO o Parecer de Força Executória que encaminha a sentença proferida pelo D.

Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra nos autos da Ação Civil Pública n.º 5001048-25.2018.04.7017, no dia

17/02/2020, resolve:

Art. 1º Declarar a nulidade do processo administrativo de identificação e delimitação da Terra

Indígena Tekoha Guasu Guavirá, localizada nos municípios de Guaíra, Altônia e Terra Roxa, no estado do

Paraná, instaurado pelas Portarias nº 136/PRES, de 06/02/2009 e nº 139/PRES, de 17/02/2014, e

aprovado por meio do Despacho nº 02, de setembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União nº 198,

Seção 1, Folhas 29 a 34, do dia 15 de outubro de 2018, desde seu início, incluindo a nulidade total do RCID

já publicado, em atendimento a decisão judicial proferida no dia 17 de fevereiro de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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1951963                            00692.003631/2014-43

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Nota Técnica nº 1/2020/CR-NMT-FUNAI

Em 14 de fevereiro de 2020

À DPT e à PFE junto à Funai 

 

Assunto: Ação Cível Originária n°2.224/DF

 

 

Em atenção ao despacho n. 00066/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (1905708), que trata da
tentativa de conciliação do litígio fundiário da TI Kayabi por meio da CCAF/AGU -ACO 224, na
tentativa de subsidiar o item 15 da referida Cota “"os subscritores, enquanto dirigentes da Associação
Indígena KAWAPI KAYABI - AIKK, representam todos ou a maioria dos usufrutuários da TI Kayabi
demarcada pelo Decreto Presidencial de 24/04/2013", destacamos os seguintes pontos:

 A TI Kayabi possui dez aldeias: Coelho, Dinossauro, Siqueirinha, Barro Vermelho, Kururuzinho,
Tucumã, São Benedito, Ximari, Kawaiwete e Minhocoçu. Cada uma dessas aldeias possui
organização política própria com caciques e lideranças que representam cada uma delas.

No tocante a novo pedido de Conciliação remetido pelo Presidente e Vice-Presidente da AIKK, e
tendo em vista que o desfecho incidirá sobre todos os membros da TI Kayabi, tal assunto precisa ser
amplamente discutido, debatido com toda a comunidade, ter sua anuência e esclarecidos todos seus
possíveis efeitos. No entanto, foi relatado por indígenas Kayabi nesta CR, sobre a falta de reuniões
com toda a comunidade para discutir temas diversos no interior da TI, inclusive sobre sua questão
fundiária, bem como o isolamento dos membros das aldeias mais distantes em torno de reuniões e
decisões coletivas, de modo que não houve reuniões ou deliberações entre comunidade e equipe
gestora da Associação sobre um novo pedido de Ação Conciliatória.

Salientamos ainda que a CR-NMT foi acionada por indígenas da TI Kayabi no dia 28/01/2020,
solicitando consulta ao Processo SEI (00692.003631/2014-43) ao qual possuíam uma cópia do último
despacho realizado em 18 de dezembro de 2018 pela PFE-FUNAI, retirada junto ao DPT na sede em
Brasília. Estes indígenas julgavam estar encerrado o processo e não sabiam de nova submissão para a
Ação Conciliatória feita pela AIKK.
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No âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF,
foram consultados  o  então  Ministério  da  Justiça  e  a  FUNAI  acerca  da  viabilidade  de
solução  consensual  do  conflito,  sendo  que  ambos  se  manifestaram  contrariamente  à
composição  amigável  do  litígio,  por  meio  do  DESPACHO  n.  05800/2018/CONJUR-
MJ/CGU/AGU (peça nº 174, e-STF) e da Informação Técnica nº 36/2018/DIAT – COGAB -
DPT/COGAB  -  DPT/DPT-FUNAI  (peça  nº  175,  e-STF),  respectivamente  (COTA  n.
02177/2018/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU).

Foi nos relatado que a instabilidade provocada pelo litígio territorial na porção do Estado do Mato
Grosso, tem provocado fissões entre os membros da TI, sobretudo entre lideranças mais velhas e
demais idosos, que resistiram no território tradicional durante o processo de transferência de parte do
grupo para o Parque Indígena do Xingu entre 1950 e 1973. A transferência foi liderada pelos irmãos
Villas Boas no contexto da expansão da colonização da região. Do mesmo modo, a titulação integral
da área homologada, sem que haja a cessão de nenhuma porção do território é um anseio entre muitos
aqueles que cresceram, possuem seus pais e antepassados enterrados e onde estão localizadas suas
antigas aldeias. Há também um temor sobre os precedentes que uma Ação de Conciliação pode gerar
junto a outros litigantes junto a TI Kayabi, o que gera mais insegurança e dissidências no interior do
grupo.

Destacamos ainda, que na área em litígio no lado mato-grossense estão localizadas as aldeias
Dinossauro, cuja liderança não concorda com a conciliação, e Ximari, cuja liderança não se
manifestou . Além disso, nelas estão presentes benfeitorias implantadas pelo PBAI- UHE São
Manoel. Nessa porção territorial ainda existem locais sagrados, onde conforme a cosmologia do
grupo, estão as guardadas as sementes e diversidade de alimentos que proporcionam a subsistência
dos Kaiabi.

O Morro do Jabuti [...]
É um lugar assim, muito famoso e muito sagrado pra nós, porque a gente tem muito respeito
naquele lugar. Muita gente fala também que aquele lugar é um lugar onde o pajé guarda
semente, outras coisas da roça, então se acabasse aquilo o pajé buscava assim no sonho e
trazia e plantava na roça, então se acabasse aquilo o pajé buscava assim no sonho e trazia
e plantava na roça e as coisas nascia sozinhas e assim vai nascendo de novo (Entrevista de
Awoé Kayabi, In. STUCHI, 2010, p.205).

Além de seu aspecto sagrado, o Morro do Jabuti também é bastante procurado pelos Kaiabi pela
abundância de recursos naturais, necessários para a construção de casas, artesanatos e alimentação
(peixes e caças) (Mapa 01 e 02, anexo número SEI 1952027).

Tendo em vista que a Ação de Conciliação terá efeitos sobre toda a comunidade da TI Kayabi, tal
submissão precisa de amplo processo de consulta e de procedimento informativo prévio e a anuência
de todos os seus membros, uma decisão dessa natureza não pode ser guiada apenas pelos interesses do
Presidente e Vice-Presidente da AIKK. Como a Ação de Conciliação não prescinde de unanimidade
entre o grupo e a submissão de novo pedido foi feito sem o conhecimento prévio e sem a anuência
de toda a comunidade das aldeias da TI Kayabi, ela não representa os interesses da totalidade do
grupo.

 Em virtude da animosidade no interior do grupo, provocadas pelas divergências de interesses no
tocante a questão fundiária e sobre as incertezas das consequências que tal ação pode gerar junto a
outros litigantes na TI Kayabi, julgamos ser necessário, antes de qualquer prosseguimento, uma
reunião com todos os membros das aldeias da TI, membros da AIKK e Procuradoria Especializada
para discutir sobre o processo de conciliação e seus efeitos. Destacamos ainda há um inquérito
policial em andamento sobre esta questão junto à PF de Sinop-MT (IPL n° 0127/19-4).
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Gustavo	Freire	Borges,	Coordenador(a)	Regional,
em	17/02/2020,	às	12:18,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Le7cia	Fernandes,	Indigenista	Especializado(a),
em	17/02/2020,	às	12:20,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1951963	e	o	código	CRC	C238DB04.

Referência:	Processo	nº	00692.003631/2014-43 SEI	nº	1951963
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00214/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 00688.001308/2019-17 (REF. 00692.003631/2014-43)
INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
ASSUNTOS:

 
1. Aprovo  parcialmente  a   COTA  n.  00240/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU.   Não
vislumbro necessidade de novas diligências instrutórias.
2. Com efeito, das dez aldeias identificadas pela CR-NMT relacionadas como usufrutuárias da TI
Kayabi, há declaração de apoio prestada por oito lideranças de oito aldeias, conforme atestado pela Diretoria de
Proteção  Territorial  da  FUNAI.  Assim,  a  manifestação  de  resistência  unicamente  da  Aldeia  Dinossauro  não
desvirtua o opinativo da DPT. 
3. Isto  posto,  considero  sanado  o  questionamento  feito  no  âmbito  da  CCAF/AGU.  Conforme
asseverado pela DPT: "...a AIKK representa a maioria dos usufrutuários dessa TI".
4. Assim, à CCAF/AGU. 

 
Brasília, 05 de março de 2020.
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
389523808 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  05-03-2020  19:23.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/valida_publico?id=389523808
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1989075                             00692.003631/2014-43

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - DPT/2020

ASSUNTO :
Ação Cível Originária nº 2.224/DF - Anulação do Decreto
Presidencial de 24 de abril de 2013 - Terra Indígena
Kayabi.

INTERESSADO: FUNAI
PARA A(S) UNIDADE(S): COGAB/PRES
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ( X ) PROVIDÊNCIAS
SUBSEQUENTES

(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Em  atenção  ao  Despacho  SECOP/COGAB/PRES  (1987189)  e  ao
Despacho  n.  00182/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  (1987213),  e   em  vista
do  Ofício n° 16/AIKK/2020 (1987135),  que encaminha  a  Declaração das lideranças
Kayabi (1987177),  em que  consta a anuência da maioria absoluta dos caciques das
aldeias situadas na TI Kayabi quanto à representação da Associação Indígena Kawaip
Kayabi  -  AIKK  na  conciliação  proposta  pelo  STF  na  Ação  Cível  Originária  nº
2.224/DF,  e  ainda  considerando  que  não  há  nada  que  seja  do  conhecimento  desta
Diretoria  de  Proteção  Territorial  que  desabone  a  referida  associação,  esta  Diretoria
entende que, ainda que não tenha sido demonstrado apoio irrestrito e unânime de toda a
comunidade indígena da TI Kayabi,  a AIKK representa a maioria dos usufrutuários
desta TI.

Atenciosamente,

       Em 03 de março de 2020.

COGAB - DPT/DPT
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Alexandre	Silveira	de	Oliveira,	Diretor(a),	em
04/03/2020,	às	10:18,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1989075	e	o	código	CRC	8900581C.

Referência:	Processo	nº	00692.003631/2014-43 SEI	nº	1989075
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1993632                             00692.003631/2014-43

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - SECOP/COGAB/PRES/2020

ASSUNTO : Ação Cível Originária nº 2.224/DF - Anulação do Decreto
Presidencial de 24 de abril de 2013 - Terra Indígena Kayabi.

INTERESSADO: FUNAI
PARA A(S) UNIDADE(S): PFE-FUNAI
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

Prezados,

Reporto-me ao Despacho - DPT/2020 (1989075), com manifestação da
Diretoria de Proteção Territorial acerca na anuência da  Associação Indígena Kawaip
Kayabi  -  AIKK  na  conciliação  proposta  pelo  STF  na  Ação  Cível  Originária  nº
2.224/DF.

Encaminho, de ordem, para análise e providências subsequentes.

 

Atenciosamente,

       Em 04 de março de 2020.

SECOP/COGAB - PRES/GABPR

Documento	assinado	eletronicamente	por	Michelle	de	Carvalho	Cheibub,	Chefe	de	Serviço
Subs4tuto(a),	em	05/03/2020,	às	15:19,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando	o	código	verificador	1993632	e	o	código	CRC	5371C05E.

Referência:	Processo	nº	00692.003631/2014-43 SEI	nº	1993632

SEI/FUNAI - 1993632 - Despacho http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

2 de 2 21/07/20, 03:20



ANEXO 36 -
Decisão judicial, STF

(ministro Gilmar
Mendes), maio/ 2020

(2 páginas).







ANEXO 37 -
Carta do Conselho do
Povo Parakanã, junho/

2020
(2 páginas, sendo 1 em

branco).







ANEXO 38 -
SEI/ Funai - 2025494 -

Despacho - Presidência/
2020, março/ 2020

(2 páginas).



!"!#$%$ "&'!"(")*!+),!")%-#&

!"#"$%&'"( )* +,$%"-* . $./,'*#-* 0123"4*

5,#)*-6( #*4"(#*3 )( 7#)"(

).$0*48( 9 0'.$"):#4"*;<=<=

*$$,#%( >

0?@ABCDEBFG@ CB .HG?IJK@ CL %B??L "FCMNBFL *OPGB?BQL 9

0?@ABJJ@ FR ===<ST=9U<R<=VVRUR=VRWX=V 9 $IYEDJJK@ L@ #ZA[B@

4BFG?L[ CB 4@FAD[DL\K@ C@ %'59VR

"#%.'.$$*)(>
)0%]

5IFLDR

0*'* *^$_ ,#")*).^$_> 0?@AI?LC@?DL 5BCB?L[ .JOBADL[D`LCL ^05.;5IFLD_R

!"#$%&"'$%!"()*

0?B`LC@Ja

'BO@?G@9EB b 4@GL FR ===XT;<=<=;4(*5;05.;05.95,#*";0/5;*/,

^VXSUXW=_a b #@GL FR ===VX;<=<=;0'"(*/';0'5V';0/5;*/, ^VXSUX<<_ B L@ )BJOLAc@

FR ==VWW;<=<=;4(*5;05.;05.95,#*";0/5;*/, ^VXSUX<d_a O@? EBD@ C@J eILDJ f

eIBJGD@FLC@ JB L 5IFLD O@JJID DFGB?BJJB BE ?BGD?L? L CBELFCL ?BgB?BFGB L@ O?@ABJJ@

hICDADL[ Fi ===<ST=9U<R<=VVRUR=VRWX=Va AIh@ @YhBG@ f L %B??L "FCMNBFL *OPGB?BQLa

C@ #ZA[B@ 4BFG?L[ CB 4@FAD[DL\K@ C@ %'59VR

"FJGLCL L JB ELFDgBJGL? J@Y?B L eIBJGK@a L 4/!%;)0% BHOBCDI L

B[IADCLGDjL "Fg@?EL\K@ %fAFDAL WX;<=<=;4(5"$;4/!%;)0%95,#*" ^<=====S_a

?BA@EBFCLFC@ @ FK@ LALGLEBFG@ CB IEL ?BJ@[I\K@ A@FAD[DLGk?DL OL?L @ ALJ@a OB[@J E@GDj@J

LYLDH@ JDFGBGD`LC@J>

* CBA[L?L\K@ CL %" *OPGB?BQL g@D CBgDFDCL O@? EBD@ CB )BA?BG@ C@ !DFDJGf?D@ CL

+IJGD\La L@ OLJJ@ eIB L JIL c@E@[@NL\K@ g@D g@?EL[D`LCL O@? EBD@ CB )BA?BG@ CL

0?BJDClFADL CL 'BOZY[DAL]

( 0?@ABCDEBFG@ CB .HG?IJK@ CL %" *OPGB?BQL BJGm DFA[IJ@ FLJ EBCDCLJ

A@FCDAD@FLFGBJ J@Y L ?BJO@FJLYD[DCLCB C@ .JGLC@a F@ nEYDG@ C@ [DABFADLEBFG@ CL

,8. 2B[@ !@FGB]

2@L OL?GB CLJ DFCBFD`L\oBJ hm g@?LE OLNLJa ?BJGLFC@ LOBFLJ L A@FA[IJK@ C@

OLNLEBFG@ C@J @AIOLFGBJ eIB JB FBNL?LE L ?BABYB? @J jL[@?BJ CBjDC@J]

%BE JDC@ jB?DgDALC@ @ LN?LjLEBFG@ CL JDGIL\K@ LEYDBFGL[ B C@ FZEB?@ CB

DFjLJoBJ FL %" *OPGB?BQLa A@E ?Bg[BH@J FL g?LND[D`L\K@ CL O?@GB\K@ GB??DG@?DL[ CLJ

CBELDJ GB??LJ DFCMNBFLJ [DEMG?@gBJ]

*GIL[EBFGB L %" *OPGB?BQL @AIOL L JBNIFCL O@JD\K@ BFG?B LJ GB??LJ DFCMNBFLJ ELDJ

CBJELGLCLJ CL *EL`pFDL 3BNL[a GBFC@ @AIOLC@ GLEYfE L JBNIFCL O@JD\K@ BFG?B

LJ GB??LJ DFCMNBFLJ eIB LO?BJBFGL?LE @J ELDJ B[BjLC@J MFCDABJ CB CBJELGLEBFG@

BE <=VX]

* 5IFLD hm CDJOBFCBI JDNFLGDj@J ?BAI?J@J @?\LEBFGm?D@J BE O?@[ C@ AIEO?DEBFG@

C@ 0?@ABCDEBFG@ CB .HG?IJK@ CL %" *OPGB?BQL]

Despacho PRESIDÊNCIA (2025494)         SEI 08620.013271/2019-58 / pg. 1



#K@ J@EBFGB L E@?@JDCLCB FL ?BJ@[I\K@ C@ ALJ@a A@E@ L LEO[DL\K@ C@J D[MADG@J

DFADCBFGBJ FL %" *OPGB?BQLa A@E LG@?BJ ?BA@??BFGBJa LAL??BGLE BE O?BhIM`@J L@

.JGLC@a @ eIL[ DFjBJGBa OB?ELFBFGBEBFGBa ?BAI?J@J @?\LEBFGm?D@J BE O?@[ CL

0?@GB\K@ %B??DG@?DL[ CL %B??L "FCMNBFL]

*CBELDJa BE gLAB CLJ CDJGDFGLJ ELFDgBJGL\oBJ O?@gB?DCLJ O@? !DFDJG?@J C@ $IO?BE@

%?DYIFL[ 5BCB?L[a CB LA@?C@ A@E LJ eILDJ FK@ BHDJGBE B[BEBFG@J gmGDA@J eIB

hIJGDgDeIBE @ J@Y?BJGLEBFG@ C@ O?@ABCDEBFG@ CB ?BNI[L?D`L\K@ CL %" *OPGB?BQL]

#BJJB OLJJ@a CDLFGB C@ BHO@JG@a BJGL +,-./0123/4 56./3/6247.-

8496,49-:;-2<- = ,-</,404 06 5,63-..6 >?0/3/4: 2@ AAABCDA7EBFBAGGFEFAGFHIAG 06 "J3:-6

#-2<,4: 0- #623/:/4KL6 06 (MN7GR

q 0?@AI?LC@?DL 5BCB?L[ .JOBADL[D`LCL ^05.;5IFLD_a OL?L ADlFADL B

O?@jDClFADLJ JIYJBeIBFGBJR

*GBFAD@JLEBFGBa

.E VT CB EL?\@ CB <=<=R

$.4(0;4(/*2 9 0'.$;/*20'

./012345/ 6778469/ 3:35;/480623453 </; !"#$%&' ()*)+,' -"./%# 0" 1/&."=

2#%+/0%3,%= 32 )&,"*,!"!"= >7 )!?)%= 0/4@/;23 A/;B;8/ /@8086: 93 C;67D:86= 0/2

@14962345/ 4/ 6;5( 'E= F )E= 9/ .30;35/ 4E &(#*%= 93 & 93 /151G;/ 93 !")#(

H 6153458089693 93753 9/012345/ </93 73; 0/4@3;896 4/ 7853?

A55<?,,738(@1468(I/J(G;,738,0/45;/:69/;K3L53;4/(<A<M

606/N9/012345/K0/4@3;8;O89K/;I6/K60377/K3L53;4/N"= 84@/;2649/ / 0P98I/ J3;8@8069/;

4546787 3 / 0P98I/ QRQ 9:96;<6<(

=%>%#?3$/"@ S;/0377/ 4E "&'!"(")*!+),!")%-#& TUV 4E !"!#$%$

Despacho PRESIDÊNCIA (2025494)         SEI 08620.013271/2019-58 / pg. 2



ANEXO 39 -
SEI/ Funai - 2512218 -

Despacho - Presidência/
2020, outubro/ 2020

(2 páginas).



    

2512218                             00688.000643/2020-23

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - PRESIDÊNCIA/2020

ASSUNTO : Instauração de tratativas conciliatórias - Terra Indígena
Apyterewa/PA.

INTERESSADO: Ministério da Justiça e Segurança Pública.
PARA A(S) UNIDADE(S): PFE
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

Trata-se do Ofício n. 00102/2020/CCAF/APOIO/CGU/AGU, pelo qual a
Consultoria-Geral  da União encaminha decisão judicial  proferida pelo Eg.  Supremo
Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 26.853 Distrito Federal.

Questiona-se sobre a existência de interesse em participar de   tratativa
conciliatória, após solicitação feita pelo Município de São Félix do Xingu/PA, e, sendo
a resposta positiva, requer a indicação de representante(s) da União com conhecimento
acerca dos assuntos e poderes para transigir.

Sobre  o  caso,  a  Procuradoria  Federal  Especializada  junto  à  Funai,
conforme   Despacho  n.  01049/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  (2482411),
informa:

"(...)
2. Trata-se, como se vê ali, de conciliação levada a efeito na CCAF/AGU e
provocada pelo Município de São Félix do Xingu no bojo do MS 26.853 -
STF.
3. O caso versa sobre a desintrusão e demais providências relacionadas com a
Terra Indígena Apyterewa, no centro do Pará.
4.  Como  é  cediço,  a  TI  Apyterewa  é  homologada  e  regularizada,  não
possuindo a FUNAI poderes sobre processo administrativo que já foi à alta
consideração  da  Presidência  da  República,  salvo  se  ocorrer  ordem  para
reestudo de identificação e delimitação que parta desse mais alto mandatário
da República.
5. A desintrusão de não-índios, da referida TI, é também outra providência

SEI/FUNAI - 2512218 - Despacho http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

1 de 2 01/12/20, 00:18



que no passado foi iniciada, mas suspensa por ordem judicial, a demandar na
atualidade esforços interministeriais para que seja retomada.
6. A Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça pede que seja informado se
existe  interesse  da  Fundação  em  participar  da  tratativa  conciliatória,  caso
vislumbre a viabilidade de formulação de propostas.
7.  Caso  seja  positiva  a  resposta  ao  primeiro  questionamento,  requer  a
indicação de representante  com conhecimento acerca do assunto e  poderes
para transigir.
8. Isto posto, faço os autos conclusos à DPT e Presidência da FUNAI para
resposta  às  indagações  advindas  do  Ministério  da  Justiça  e  Segurança
Pública."

Nesse  sentido,  entendemos  que  a  via  conciliatória  deve  ser  buscada,
considerando que é interesse da FUNAI o deslinde da ação judicial,  de forma que
temos interesse em participar das tratativas conciliatórias.

Indico a Presidente Substituta, e Coordenadora-Geral de Identificação e
Delimitação,  Srª  Maria  Rita  Alencar  Araújo  de  Sá,  CPF  090.708.334-09,   e-mail:
maria.sa@funai.gov.br, telefone: 61 3247-6028, para representar a FUNAI.

Atenciosamente,

       Em 01 de outubro de 2020.

COGAB - PRES/GABPR

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
01/10/2020,	às	18:37,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2512218	e	o	código	CRC	2A70818E.

Referência:	Processo	nº	00688.000643/2020-23 SEI	nº	2512218
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MANDADO DE SEGURANÇA 26.853 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
IMPTE.(S) :MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU 
ADV.(A/S) :BIANCA DOS SANTOS CANDIDO 
IMPTE.(S) :ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES 

RURAIS DO PROJETO PAREDÃO -  APARPP E 
OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
IMPDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO: Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de 
liminar, impetrado pelo Município de São Félix do Xingu e associações de 
agricultores  contra  ato  Presidente  da  República,  consubstanciado  na 
edição do Decreto de 19 de abril de 2007, que homologou o processo de 
demarcação  da  terra  indígena  Apyterewa  como  reserva  para 
assentamento da comunidade dos índios Parakanã e Araweté.

Em  22.10.2019,  neguei  seguimento  ao  writ,  entendendo  pela 
inexistência  de  direito  líquido  e  certo  a  amparar  a  pretensão  dos 
impetrantes.

O Município de São Félix do Xingu interpôs agravo regimental,  o 
qual foi pautado para o julgamento virtual na sessão que se iniciaria em 
24.4.2020.

Todavia, em 21.4.2020, o recorrente requereu a retirada do processo 
do ambiente de julgamento virtual,  propondo a  remessa dos autos  ao 
Núcleo de Conciliação para promoção de tentativa de conciliação entre as 
partes (eDOC 44). 

Considerando a  importância  da  autocomposição para a  solução e 
prevenção de conflitos intersubjetivos, bem como o reconhecimento, pelo 
Código de Processo Civil de 2015, da necessidade de amplo emprego das 
técnicas  de  solução  consensual  dos  litígios,  determinei  a  intimação da 
União para que se manifestasse sobre o pedido do recorrente.

Em  8.06.2020,  sobreveio  petição  da  Advocacia-Geral  da  União, 
informando  que,  em  cumprimento  à  decisão  retro,  os  autos  foram 
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encaminhados  à  “Câmara  de  Conciliação  e  Arbitragem  da  Administração  
Pública Federal – CCAF, para que seja realizada reunião prévia com os órgãos e  
entidades  federais  competentes  para  verificar  o  interesse  e  viabilidade  na  
conciliação”.

Ato  contínuo,  a  Procuradoria-Geral  da  República  manifestou-se 
favoravelmente à designação de audiência pública, com participação de 
todos os órgãos públicos envolvidos,  das partes interessadas,  inclusive 
representantes  das  comunidades  indígenas  Parakanã e  Araweté,  e  do 
Ministério Público Federal, visando a dirimir o conflito social retratado 
nos autos do Mandado de Segurança.

Em  9.09.2020,  sobreveio  petição  da  Advocacia-Geral  da  União, 
informando que os procedimentos preparatórios da conciliação ainda se 
encontram  em  curso  na  Câmara  de  Conciliação  e  Arbitragem  da 
Administração  Pública  Federal.  Por  esse  motivo,  requereu  dilação  de 
prazo por 30 dias antes da manifestação conclusiva sobre a viabilidade da 
instância conciliatória.

Houve  nova  manifestação  da  parte  recorrente,  alegando  que, 
recentemente,  a  Administração  Pública  Federal  passou  a  promover  a 
desocupação da área  vindicada no Mandado de  Segurança.  Requereu, 
portanto, a concessão de provimento jurisdicional apto a suspender todo 
e  qualquer  ato  de  desocupação  da  área  litigiosa,  bem  como  fosse 
determinado  à  autoridade  coatora  a  realização  de  novo  estudo 
antropológico acerca do conflito social retratado na impetração.

Em 24.11.2020, o Município de São Felix do Xingu informou que os 
órgãos públicos federais promoveram novos atos de desocupação forçada 
da área litigiosa, o que potencializou o conflito social latente na região. 
Reiterou  a  manifestação  de  interesse  na  solução  consensual  do  litígio, 
bem como o pedido de suspensão dos atos de desintrusão praticados pela 
Administração Pública Federal.

O Estado do Pará requereu ingresso no feito na condição de amicus  
curiae (eDOC 72).

A Associação Indígena TATO’A, organização indígena representante 
de  comunidades  Parakanã  da  terra  indígena  Apyterewa,  pleiteou  o 
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ingresso como litisconsorte  passivo necessário  (eDOC 74).  Aduziu que 
quando  discutida  a  demarcação  de  terras  indígenas,  é  necessária  a 
formação de litisconsórcio necessário que oportunize a participação dos 
povos indígenas.

Aponta a ilegitimidade ativa do Município de São Félix do Xingu-
PA,  ao  argumento  de  que  não  há  imóveis  do  ente  federado  na  terra 
demarcada. Em relação ao mérito do mandado de segurança, defende a 
legalidade  do  procedimento  administrativo  de  demarcação  da  Terra 
Indígena Apyterewa, inclusive no tocante à garantia do contraditório e da 
ampla defesa.

A  União  informou  o  insucesso  das  tratativas  extrajudiciais  de 
conciliação  conduzidas  no  âmbito  da  Câmara  de  Mediação  e  de 
Conciliação da AGU (eDOC 82).

O  Município  de  São  Félix  do  Xingu-PA insiste  na  realização  de 
audiência de conciliação no âmbito deste Tribunal (eDOC 84).

A  Associação  Indígena  TATO’A  apresentou  nova  manifestação 
(eDOC  89),  agora  favorável  à  tentativa  de  conciliação,  e  requereu  o 
desentranhamento da petição do eDOC 74.  Em seguida,  no eDOC 93, 
requereu a homologação de acordo celebrado com colonos não-indígenas.

No  eDOC  97,  a   Associação  Indígena  TATO’A  manifestou-se 
novamente pela inviabilidade do mandado de segurança.

Posteriormente, nos eDOC 103 e 108, a  Associação Indígena TATO’A 
mais  uma  vez  explicitou  o  interesse  na  realização  de  audiência  de 
conciliação,  pleiteando  o  desentranhamento  das  manifestações  dos 
eDOCs 74 e 97.

No eDOC 111, o Conselho Indigenista Missionário – CIMI requereu 
o ingresso no feito como amicus curiae.

É o relatório. Decido.

I. De início, admito o ingresso da Associação Indígena TATO’A no 
processo, conforme requerido no eDOC 74.

A jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou-se  no 
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sentido de que é admitida o ingresso de comunidade indígena em relação 
processual na qual se discute a demarcação de suas terras tradicionais. 
Nesse  sentido,  colaciono as  seguintes  decisões  monocráticas:  AR 2761-
MC, Rel.  Min.  Roberto Barroso,  DJe de 07/11/2019;  ACO nº 2.323,  Rel. 
Min.  Alexandre  de  Moraes,  DJe  18.02.2019;  MS nº  34.250  MC/DF,  Rel. 
Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 07.02.2017; MS nº 28.541, Rel. 
Min.  Marco Aurélio,  DJe de 05/11/2018;  AR nº 2.456-MC, Rel.  Cármen 
Lúcia,  DJe  06.09.2019;  AR  nº  2.750-MC,  Rel.  Min.  Rosa  Weber,  DJe 
07.10.2019.

No  caso  dos  autos,  é  inequívoco  que  a  associação  representa  ao 
menos parte dos indígenas da TI Apyterewa, ostentando legitimidade e 
pertinência com a questão controvertida neste mandado de segurança.

Portanto,  defiro  o  pedido  de  ingresso  da  Associação  Indígena 
TATO’A no processo, na condição de litisconsorte passivo.

II.  A Associação Indígena TATO’A arguiu a ilegitimidade ativa do 
Município de São Félix do Xingu-PA, ao argumento de que a edilidade 
não comprovou a titularidade de bem imóvel dentro da TI Apyterewa.

No entanto, verifico que o próprio Decreto Presidencial impugnado 
neste processo assim descreve a terra indígena demarcada:

Art.  1º  Fica  homologada  a  demarcação  administrativa, 
promovida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, da terra 
indígena  destinada  à  posse  permanente  do  grupo  indígena 
Parakanã,  a  seguir  descrito:  a  Terra  Indígena  denominada 
Apyretewa, com superfície de setecentos e setenta e três  mil, 
quatrocentos  e  setenta  hectares,  três  ares  e  treze  centiares  e 
perímetro de quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e cinco 
metros e quarenta e quatro centímetros, situada no Município 
de São Félix do Xingu, no Estado do Pará (...).

Como  se  vê,  a  TI  Apyterewa  localiza-se  dentro  do  território  do 
Município de São Félix do Xingu-PA, do que se extrai incontroversa sua 
legitimidade ativa.
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Acresce  que  o  ente  federado  participou  de  todo  o  processo 
administrativo  de  demarcação  no  qual  teriam  ocorrido  as  nulidades 
alegadas no mandado de segurança.

Dessa forma, afasto a questão preliminar.

III. O  Estado  do  Pará  e  o  Conselho  Indigenista  Missionário 
requereram o ingresso no feito na condição de amicus curiae.

A figura do  amicus curiae, em que pese, tradicionalmente aceita em 
processos de índole objetiva, tem sido admitida pela jurisprudência desta 
Corte em processos subjetivos, como no caso do mandado de segurança e 
do  mandado  de  injunção,  a  depender  da  representatividade  do 
postulante e da transcendência subjetiva do objeto da lide. 

Isso porque as razões que fundamentam a participação do  amicus  
curiae nos  processos  objetivos  (ampliação  do  debate,  repercussão  da 
decisão  e  esclarecimento  de  questões  técnicas  ou  jurídicas  de  grande 
complexidade)  também  podem  estar  presentes  em  causas  como  a 
presente.

Mesmo antes  do  advento  do  novo Código  de  Processo  Civil,  em 
2013, já havia me pronunciado no MS 32.033, no sentido de que não há 
qualquer  incompatibilidade  do  rito  do  mandado  de  segurança  com a 
participação  do  amicus  curiae,  tampouco  existe  qualquer  impedimento 
legal para a sua admissão pelo fato de o mandado de segurança não se 
tratar de um feito do controle abstrato pois, esta Corte, àquela época, já 
havia  admitido  a  possibilidade  de  amicus  curiae em  recurso 
extraordinário. 

Além disso, destaquei inexistir óbice legal para tanto [admissão de 
amicus  curiae em  mandado  de  segurança],  apontando  que  a  medida 
condiz com o processo constitucional, dado que a interferência de uma 
pluralidade de sujeitos, argumentos e visões é essencial e constitui um 
excelente  instrumento  de  informação  para  a  Corte  Suprema,  com 
subsídios  técnicos,  implicações  político-jurídicas  e  elementos  dos  mais 
variados.

Continuo a  entender  que  a  admissão  de  amicus  curiae confere  ao 
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processo  uma  diversidade  de  pensamentos,  emprestando-lhe  caráter 
pluralista e aberto,  que,  a meu ver,  não pode ficar restrito ao controle 
concentrado. Pelo contrário, penso que, justamente por se tratar a questão 
discutida  nos  autos,  matéria  de  inegável  importância,  a  jurisdição 
exercida  por  este  Tribunal  deve  se  afastar  de  uma  perspectiva 
estritamente subjetiva.

Essa  interpretação  ampliada da  figura  amicus  curie,  inclusive  veio 
positivada no art. 138 do atual Código de Processo Civil, o qual dispõe 
que:

     
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da 

matéria,  a  especificidade do  tema objeto  da  demanda ou a 
repercussão  social  da  controvérsia,  poderá,  por  decisão 
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem 
pretenda manifestar-se,  solicitar  ou admitir  a  participação de 
pessoa  natural  ou  jurídica,  órgão  ou  entidade  especializada, 
com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias 
de sua intimação”. (grifo      nosso)

     
Nessa linha, o Enunciado 12 da I Jornada de Direito Processual Civil 

do Conselho da Justiça Federal (CJF), corretamente aduz que: ”É cabível a  
intervenção de amicus curiae (art. 138 do CPC) no procedimento do Mandado  
de Injunção (Lei n. 13.300/2016)”.   

Perceba, portanto, que se apresentam como balizas da participação 
de  terceiros  como  amicus  curiae:  relevância  da  matéria  e 
representatividade dos postulantes. Trata-se de providência que confere 
caráter pluralista e democrático ao processo. 

Na situação em tela, mostra-se adequada as intervenção requerida 
pelo Estado do Pará, consideradas a relevância da matéria controvertida – 
demarcação de terra indígena com significativa extensão territorial – e a 
representatividade do peticionante, cujo território abarca a TI Apyterewa.

Da  mesma  forma,  merece  acolhimento  o  pleito  do  Conselho 
Indigenista Missionário, cuja atuação relevante no campo da afirmação 
dos direitos e culturas dos povos indígenas é fato notório, do que se extrai 
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também sua representatividade para inserir-se nos debates conduzidos 
neste processo.

Ante o exposto, defiro a admissão do Estado do Pará e do Conselho 
Indigenista  Missionário  como  amicus  curiae,  podendo  apresentar 
memorial e proferir sustentação oral (arts. 138, caput, e §2º; e 1.038, I, do 
CPC).

IV.  Conforme  relatado,  o  Município  de  São  Félix  do  Xingu-PA 
propôs a remessa dos autos a Núcleo de Conciliação, para promoção de 
tentativa de conciliação entre as partes, tendo em vista a predisposição 
dos litigantes para adoção de solução concertada.

Diante disso, a União foi intimada a manifestar-se sobre o pedido do 
Município,  ao  que  respondeu  informando  o  envio  dos  autos  para 
“Câmara  de  Conciliação  e  Arbitragem  da  Administração  Pública  Federal  –  
CCAF, para que seja realizada reunião prévia com os órgãos e entidades federais  
competentes para verificar o interesse e viabilidade na conciliação”.

A  essa  simples  providência  processual,  seguiu-se  uma  série  de 
manifestações  das  partes,  muitas  vezes  contraditórias,  que  devem ser 
devidamente apreciadas e cotejadas, para fins de saneamento do feito e 
análise  da  viabilidade  de  alcançar-se  solução  amigável  à  questão 
controvertida.

Antes de proceder ao exame dos eventos processuais, saliento que 
atualmente não há mais dúvidas de que o ordenamento jurídico brasileiro 
optou pelo caminho do prestígio e da expansão das técnicas alternativas 
de solução e prevenção de conflitos. Há, no arranjo normativo encerrado 
no  Código  de  Processo  Civil,  clara  manifestação  de  preferência  pela 
resolução pacífica  dos litígios,  colocando em segundo plano a solução 
imposta unilateral e soberanamente pelo Estado-juiz.

Observa-se a implementação de sistema de Justiça multiportas pelo 
legislador nacional, com evidente inspiração nos programas do alternative  
dispute resolution do direito norte-americano. O acordo passa a ser visto 
como o  meio  mais  adequado  para  concretizar  e  efetivar  os  interesses 
materiais postulados pela partes, afastando a tendência de enxergar na 
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solução jurisdicional a mais adequada técnica de pacificação social.
Tenho  prestigiado  essa  perspectiva  em  processos  sob  minha 

relatoria, inclusive aqueles de índole objetiva, em que sequer há uma lide 
instaurada  na  acepção  tradicional.  Na  ADO  25-QO,  por  exemplo, 
relevante e antigo conflito federativo foi solucionado de forma amigável, 
após  negociações  conduzidas  no  âmbito  deste  Tribunal.  O  acórdão 
homologatório foi assim ementado:

Questões  de  ordem  na  ação  direta  de 
inconstitucionalidade  por  omissão.  2.  Lei  Complementar 
prevista  no  art.  91  do  ADCT.  3.  Pedidos  sucessivos  de 
prorrogações  dos  prazos  realizados  pela  União  (primeiro 
requerimento, em 2.2019) e pela maioria dos Estados (segundo 
requerimento,  em  2.2020).  4.  Fatos  supervenientes  que 
justificam o abrandamento do prazo fixado no julgamento de 
mérito.  Circunstâncias  técnico-operacionais.  Deferimento  dos 
pleitos  em  parte.  Precedentes.  5.  Referendo  das  decisões.  6. 
Acordo realizado entre a União e todos os Entes Estaduais e 
Distrital.  Homologação.  7.  Encaminhamento  ao  Congresso 
Nacional  para  as  deliberações  cabíveis.
(ADO 25 QO, Relator(a):  GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado  em  20/05/2020,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-270 
DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)

Nada obstante essas considerações,  que sempre devem permear o 
olhar  do  magistrado  por  força  mesmo do  art.  3º,  §  2º,  do  Código  de 
Processo Civil,  é  necessário  reconhecer  que o  acordo não será  sempre 
viável, seja em virtude de vedações legais, seja por obstáculos fáticos.

Basta observar que,  em regra, direitos indisponíveis não podem ser 
alcançados por solução consensual que implique renúncia ou limitação ao 
seu exercício.

Da mesma forma, há situações em que, embora as partes não estejam 
dispostas  a  arcar  com  as  consequências  da  resolução  da  lide  por  ato 
jurisdicional,  inexiste  substrato  fático  e  volitivo  que  respalde  com 
segurança e definitividade a saída consensual do litígio.

8 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2C2B-6CB9-B29B-60C2 e senha 8FF5-16FE-14A3-F616



MS 26853 / DF 

No  caso  dos  autos,  três  desdobramentos  processuais  relevantes 
ocorreram após a intimação da União para manifestar-se sobre o pedido 
do Município a Núcleo de Conciliação.

Em 09/07/2021, a União informou que “a Câmara de Mediação e de 
Conciliação da AGU não conseguiu avançar nas tratativas extrajudiciais 
de conciliação”.

Ou seja, embora tanto a União quanto o Município de São Félix do 
Xingu-PA tenham  sinalizado  favoravelmente  à  solução  concertada,  as 
tratativas no âmbito da Advocacia Geral da União não avançaram.

Paradoxalmente, e aqui reporto-me à segunda ocorrência processual, 
em 14/10/2021, a Associação Indígena TATO’A informou a celebração de 
acordo entre a comunidade indígena e a população não indígena para 
redefinição da área demarcada, pugnando pela sua homologação (eDOC 
94).

O  termo  de  acordo  é  assinado  por  indígenas  vinculados  à 
Associação Indígena TATO’A, por associações de “colonos não índios” - 
notadamente  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Projeto 
Paredão,  Associação dos Pequenos Agricultores  do Vale  do São José e 
Associação dos Agricultores do Vale do Cedro -, e pelo Município de São 
Félix do Xingu. O documento foi produzido sem a participação da Funai, 
entidade  responsável  pela  demarcação  de  terras  indígenas  (Decreto 
1775/1996), e da União. 

O terceiro desdobramento processual é uma sequência de petições 
contraditórias da Associação Indígena TATO’A, ora refutando qualquer 
possibilidade de solução consensual, especialmente que implique redução 
da área demarcada, ora aderindo integralmente aos termos do acordo.

Esse  quadro  gera  perplexidade  e  indica  graves  problemas  na 
legitimidade da representação dos indígenas enquanto comunidade neste 
processo,  lançando  sérias  dúvidas  sobre  os  interesses  que  são 
efetivamente tutelados na tentativa de conciliação.

A ressaltar essa óptica, há nos autos, especificamente no eDOC 99, 
Ata  da  Assembleia  Geral  Ordinária  da  Associação  Indígena  Tato’a, 
registrada  em  Cartório  em  05/05/2021  e  subscrita  por  dezenas  de 
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indígenas, em que há expressa manifestação contra qualquer espécie de 
acordo que implique a redução da  TI Apyterewa.

Esses  desdobramentos  aqui  narrados permitem que se  depreenda 
conclusões  relevantes  sobre  a  situação  controvertida  nestes  autos, 
evidenciando a inviabilidade, ao menos neste momento processual, de 
alcançar-se solução concertada para a lide.

Com efeito, a União expressamente tentou intermediar o acordo e 
mesmo  após  meses  de  tratativas  não  houve  consenso,  tampouco  a 
exposição das razões que impediram o sucesso da empreitada da negocial 
ou, quando menos, a indicação de possível caminho para a transação.

Soa estranho que mesmo nesse cenário seja apresentado ao Supremo 
Tribunal  Federal  termo  de  acordo  em  que  lideranças  indígenas  e 
associações não indígenas concordam, sem a participação da Funai ou da 
União,  com  a  redução  em  mais  da  metade  da  terra  indígena  cuja 
demarcação foi homologada pela Presidência da República. 

A  celebração  de  acordos  que  impliquem  a  redução  de  terras 
indígenas,  embora  não  seja  a  princípio  objeto  de  expressa  e  absoluta 
vedação  legal,  não  prescinde  de  cuidados  redobrados  para  que  os 
interesses das comunidades indígenas sejam devidamente preservados e 
especialmente representados nas negociações.

Cautela maior é necessária quando se considera que o processo de 
demarcação da área controvertida nestes autos foi finalizado há mais de 
duas décadas e desde então a desintrusão não foi concluída.

Outrossim,  é  necessário  ponderar  que  o  contexto  das  tratativas 
envolve o dever constitucional do Estado brasileiro de tutelar os povos 
indígenas e assegurar-lhes os recursos ambientais necessários a seu bem-
estar, cujo implemento não está dispensado quando buscada a solução 
concertada entre as partes.

É dizer, a terra tradicionalmente indígena não está integralmente à 
disposição dos interesses em disputa para materialização da transação. A 
demarcação  observa  critérios  legais  e  constitucionais,  ancorados  em 
laudos antropológicos, razão pela qual não pode ser desconstituída por 
simples  ato  de  vontade  do  Estado,  muito  menos  das  comunidades 
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indígenas e não indígenas.
Lado outro, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no julgamento 

da Pet 3388 (Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno,  DJe de 24-09-2009), 
que  as  terras  indígenas  já  demarcadas  estão  sujeitas  à  liderança 
institucional  da  União,  de  modo que é  de  todo inviável  acordo não 
subscrito pela Funai e pela União.

A par desse aspecto, as negociações das partes não podem resultar 
em disposições inconstitucionais ou ilegais, como a cláusula do termo de 
acordo em tela que prevê o registro da propriedade da área atribuída aos 
indígenas em nome da Associação Indígena Tato’a.

Dessa forma, tendo em vista a ausência, neste momento processual, 
de condições  legais  e  fáticas  para concretização de solução concertada 
para  o  litígio  da  TI  Apyterewa,  declaro  encerradas  as  tentativas  de 
conciliação.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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*HHRdb SL<HRKGMV<KL V HJSGHHYL KG VOIGMVXnGH LSLMMRKVH <L NMLSGHHL VKdR<RHIMVIR\L KG *NIGMGUVb

\GMRWRSV:HG ZJG L VIL VKdR<RHIMVIR\L <YL HG VNGMWGRXLLJ Gd HJV NOG<RIJKGb GRH ZJG L VIL HGSJ<KfMRL KG VNML\VXYLb

<YL MGHNGRILJ L VIL NMR<SRNVOb SLd HJV WJ<KVdG<IVXYL G dLIR\VXYLb G<IMG RKVH G \R<KVHb KGHVSMGKRIV<KL ILKL L

NMLSGHHL VKdR<RHIMVIR\LC

#YL SJHIV MGRIGMVMb SLd gVHG Gd pRSG<IG 'fLb ZJG <L VIL SLdNLHIL L WRd G V VIJVXYL KV \L<IVKG

KLH VQG<IGH KLH \fMRLH VILH Iod MGOVXYL KG KGNG<Ko<SRV G <YL KG J<RKVKGC #L VIL SLdNLHIL GmRHIG JdV q<RSV

dV<RWGHIVXYL KG \L<IVKG KG Jd q<RSL PMQYL KGNG<KG<IG KV \GMRWRSVXYL LJ ZJVOZJGM NML\RKo<SRV NLM LJIML NVMV L

ILM<VM GmGZr]\GOC #GHHG SVHLb s, '&, >< %M!1&%* )'1 17 1%-< +,1&, %) %M%#.]K, '+71 &'( +-,:!$/"#!'t _'*(b

pRSG<IGC *IL eJM]KRSLb $YL 0VJOL; 'G\RHIV KLH %MRgJ<VRHb DFFAb NfQHC @`:l>aC )G dLKL ZJGb V NML\RKo<SRV NLHIGMRLM

<YL NLKG SL<IMVMRVM VL ZJG WLR SL<HRQ<VKL <L VIL VKdR<RHIMVIR\L V<IGMRLMb if JdV MGOVXYL KG KGNG<Ko<SRVC 0VMGSG:

<LH R<SL<QMJG<IG iLdLOLQVM VIL SLd L ZJVO <YL iVeV GmNMGHHV SL<SLMKj<SRV SLd HGJH LgeGIR\LHb WR<VORKVKG G

dLIR\VXYLC

* HJSGHHYL KG \fMRVH dJKV<XVH <LH SL<ILM<LH KV KGdVMSVXYL SLOLSV JdV dfSJOV Gd ILKL L

NMLSGHHL VKdR<RHIMVIR\Lb \GMRWRSV:HG LWG<HV VL dhMRIL KL VIL VKdR<RHIMVIR\Lb G SLOLSV Gd SiGZJG ILKV V dLIR\VXYL

KL dGHdLb LgMRQVIPMRV <GHIG SVHLb SL<HLV<IG NMG\RHIL <L VMIC @> KV 3GR FCA`B^FFC
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#GHHGH IGMdLHb G\RKG<SRV:HGb <L\VdG<IGb KG ZJG VH SL<WORIV<IGH KGSRHnGH ILdVKVH <L HGRL KL

NMLSGHHL MGWGMG<SRVKL <YL MGHNGRIVMVd L SL<IMVKRIPMRLb SLMLOfMRL KL NMR<S]NRL KL KG\RKL NMLSGHHL OGQVO G

VHHGQJMVKL <YL HP Gd NMLSGHHLH eJKRSRVRHb dVH IVdghd Gd NMLSGHHLH VKdR<RHIMVIR\LH NLM GmNMGHHL SLdV<KL

SL<HIRIJSRL<VOb SL<HIRIJR<KL KRMGRIL WJ<KVdG<IVO KLH VKdR<RHIMVKLHC .b VR<KVb NLM NMG\RHYL <L u `=b KL VMIC ?=b KL

)GSMGIL DCAA@^Flb L ZJVO NMGSL<RcV L KRMGRIL KG dV<RWGHIVXYL KLH NVMIRSJOVMGHb KG VNMGHG<IVM KLSJdG<IVXYL LJ

KGdL<HIMVM \]SRLH VNL<IVKLH <L '"4)C

.HHG IVdghd h L G<IG<KRdG<IL KLH eJOQVKLH VgVRmL;

9jQ6^aaAC` 6DRD`2 CScDBDakjCkDRQ2 j^6AjaQ ^a9^6DC`2 ClmQ nAa6CBSQ C S^6`CjClmQ S^

BA`DSCS^ S^ 9QjkCjDC S^ S^cCj6ClmQ S^ k^jjC DBSoI^BC2 9j^a6jDlmQ pADBpA^BC`2

S^6j^kQ Zg2UTgq3Z2 j^6AjaQ 9jQRDSQ2 T2 \!+7&%1% "' 0.'( 1% =.1#'* )%$!'"&% ']K, '>.!O'$' %) TY

$% 1%&%)=-, $% Zggh* ' ".(!$'$% $' 9,-&'-!' c!"!1&%-!'( 4U3qUh* +.=(!#'$' ", SQA $% Zg $% ,.&.=-, $%

TUUh* %M+%$!$' +%(, c!"!1&-, $% ^1&'$, $' ;.1&!]'* +%(' 0.'( $%#('-,. $% +,11% +%-)'"%"&% !"$E8%"'*

+'-' %L%!&, $% $%)'-#']K,* &%--'1 1!&.'$'1 ", ^1&'$, $% a'"&' 6'&'-!"' er-%' D"$E8%"' 9!"H'(i*

#'-'#&%-!O'$'1 #,), $% ,#.+']K, &-'$!#!,"'( % +%-)'"%"&% !"$E8%"'* ",1 &%-),1 $,1 '-&12 Z3T* $' 6@q55*

% T4 $' `%! Y2ggTq432 D)+,-&'"&% -%8!1&-'- 0.%* %) #,"1%0./"#!' $' -%L%-!$' $%)'-#']K,* ' +'-&% '.&,-'

-%#%=%. ' $%:!$' !"$%"!O']K, +%('1 =%"L%!&,-!'1 $%-!:'$'1 $' ,#.+']K, $% =,'WLJ e'-&2 Z3T* s Yt* $'

6@q55i2 Z2 Q k-!=."'( $% ,-!8%) 'L'1&,. ' +-%1#-!]K, $' ']K,* $%#-%&'$' +%(, )'8!1&-'$, $% +-!)%!-,

8-'. $% >.-!1$!]K,* 1,= , L."$')%"&, $% 0.% ' #-!']K, $' -%1%-:' !"$E8%"'* +,- #-!'- -%1&-!][%1 ', .1, $'

+-,+-!%$'$%* $%:% 1%- #,)+'-'$' ? $%1'+-,+-!']K, !"$!-%&'* #.>' ']K,* $% "'&.-%O' -%'(* %1&< 1.>%!&' ',

+-'O, +-%1#-!#!,"'( :!"&%"<-!,2 32 Q +-,#%$!)%"&, $% $%)'-#']K, $% &%--'1 !"$E8%"'1 "K, +,$% 1%-

#,)+'-'$, ', '+,11')%"&, '$)!"!1&-'&!:, &')=J) #H')'$, $% $%1'+-,+-!']K, !"$!-%&'* #'-'#&%-!O'$,

#,), :%-$'$%!-, %1=.(H, +,11%117-!,* 1%) ' "%#%11<-!' 8'-'"&!' $, #,"&-'$!&7-!, % $, $%:!$, +-,#%11,

(%8'(2 h2 C $%)'-#']K, $% &%--'1 !"$E8%"'1 J +-%#%$!$' $% +-,#%11, '$)!"!1&-'&!:,* +,- !"&%-)J$!, $,

0.'( 1K, -%'(!O'$,1 $!:%-1,1 %1&.$,1 $% "'&.-%O' %&",WH!1&7-!#'* '"&-,+,(78!#'* 1,#!,(78!#'* >.-E$!#'*

#'-&,8-<L!#' % ')=!%"&'(* "%#%11<-!,1 ? #,)+-,:']K, $% 0.% ' <-%' ' 1%- $%)'-#'$' #,"1&!&.! &%--'1

&-'$!#!,"'()%"&% ,#.+'$'1 +%(,1 E"$!,12 u2 C$%)'!1* , +'-&!#.('- 0.% %:%"&.'()%"&% %1&%>' "' +,11% $'

<-%' ' 1%- $%)'-#'$'* 1%8."$, , $!1+,1&, ", s 5t $, '-&2 Zt $, S%#-%&, T244uqUY* &%) ' +,11!=!(!$'$% $% 1%

)'"!L%1&'-* '+-%1%"&'"$, ? @ABCD -'O[%1 !"1&-.E$'1 #,) &,$'1 '1 +-,:'1 +%-&!"%"&%1* &'!1 #,), &E&.(,1

$,)!"!'!1* ('.$,1 +%-!#!'!1* +'-%#%-%1* $%#('-'][%1 $% &%1&%)."H'1* L,&,8-'L!'1 % )'+'1* +'-' , L!) $%

+(%!&%'- !"$%"!O']K, ,. +'-' $%),"1&-'- :E#!,1* &,&'!1 ,. +'-#!'!1* $, -%('&7-!, $% !$%"&!L!#']K, %

$%(!)!&']K, $' <-%' ' 1%- $%)'-#'$'2 Y2 C1 &%--'1 &-'$!#!,"'()%"&% ,#.+'$'1 +%(,1 E"$!,1 "K, +%-$%)

%11' #'-'#&%-E1&!#' +,- '!"$' "K, &%-%) 1!$, $%)'-#'$'1* "' )%$!$' %) 0.% ' $%)'-#']K, &%) %L%!&,

)%-')%"&% $%#('-'&7-!,2 C11!) %"&%"$!$,* "K, 1% +,$% L'('- %) +%-$' ,. -%1&-!]K, $' +-,+-!%$'$% +,-

+'-&% $% 0.%) "."#' ' &%:%2 42 BK, 1% &-'&'"$,* +,-&'"&,* $% '+,11')%"&, '$)!"!1&-'&!:,* !"#!$%* ", #'1,*

' ",-)' #,"&!$' ", '-&2 Tt $, S%#-%&, Zg2UTgq3Z* ' 0.'( $!1+[% 0.% V&,$, % 0.'(0.%- $!-%!&, ,. ']K,

#,"&-' ' @'O%"$' @%$%-'(* ^1&'$.'( ,. c."!#!+'(* 1%>' 0.'( L,- ' 1.' "'&.-%O'* +-%1#-%:% %) #!"#, '",1

#,"&'$,1 $' $'&' $, '&, ,. L'&, $, 0.'( 1% ,-!8!"'-%)V2 52 j%#.-1, %1+%#!'( +-,:!$,* +'-' %M&!"8.!- ,

+-,#%11,* #,) -%1,(.]K, $% )J-!&,* #,) L."$')%"&, ", '-&2 ZYU* DR* $, 67$!8, $% 9-,#%11, 6!:!(* +,-

%1&'- #,"L!8.-'$' ' +-%1#-!]K, $' ']K,

eak; W j^1+v TgU4U5g a6 Zgg5qgZZ3UggWg* j%('&,-v c!"!1&-' S^BDa^ CjjASC* S'&' $% ;.(8')%"&,v

g3qg3qZggU* kT W 9jDc^DjC kAjcC* S'&' $% 9.=(!#']K,v ZggUghgT WWw S;% gTqghqZggUiW I-!L, ",11,2

CIjCRQ j^IDc^BkC` BQ j^6AjaQ QjSDBrjDQ ^c cCBSCSQ S^ a^IAjCBlC2 CkQ SQ

cDBDak_jDQ SC ;AakDlC2 S^cCj6ClmQ S^ k^jjCa DBSoI^BCa2 9Qaa^ DBSoI^BC2 B^6^aaDSCS^

S^ SD`ClmQ 9jQnCkxjDC2 Dc9QaaDnD`DSCS^ ^c a^S^ S^ cCBSCSQ S^ a^IAjCBlC2 RDQ`ClmQ

CQ 6QBkjCSDkxjDQ ^ y Cc9`C S^@^aC2 DB^zDak{B6DC2 CIjCRQ j^IDc^BkC` C pA^ a^ B^IC

9jQRDc^BkQ2 T2 C :%-!L!#']K, $' +,11% !"$E8%"' %) +-,#%11, $% $%)'-#']K, $% &%--'1 %M!8% $!(']K,

+-,='&7-!'* , 0.% "K, J '$)!&!$, %) 1%$% $% )'"$'$, $% 1%8.-'"]'2 9-%#%$%"&%v ca Zu2h53qS@* j%(2

c!"2 CF-%1 n-!&&,* k-!=."'( 9(%",* S;% ThqUqZgg4 Z2 Q '-&2 Zt* s 5t* =%) #,), , '-&2 Ut $, S%#-%&, "t

T244uqTUUY '11%8.-') ' &,$,1 '&!"8!$,1 +%(, +-,#%$!)%"&, $%)'-#'&7-!, , $!-%!&, $% 1% )'"!L%1&'- '&J

Ug e",:%"&'i $!'1 '+71 ' +.=(!#']K,* %) )%!, ,L!#!'(* $, -%1.), $, -%('&7-!, &J#"!#,* +,$%"$, #,"&%1&'-

&,$'1 '1 '(%8'][%1 '+-%1%"&'$'1 ", +-,#%$!)%"&, $%)'-#'&7-!,2 32 D" #'1.* #,"L,-)% &%,- $' 9,-&'-!' "t

ZU5 $, c!"!1&J-!, $' ;.1&!]'* '1 '8-':'"&%1 #,"&%1&'-') '1 '(%8'][%1 (%:'"&'$'1* -'OK, +%(' 0.'( "K, H<

0.% 1% #,8!&'- :!,(']K, ? ')+(' $%L%1'2 h2 C$%)'!1* ' >.-!1+-.$/"#!' $%1&' 6,-&% #,"1,(!$,.

%"&%"$!)%"&, 1%8."$, , 0.'( , +-,#%11, $% $%)'-#']K, $% &%--'1 !"$E8%"'1* &'( #,), -%8.('$, +%(,

S%#-%&, "t T244uqTUUY* "K, :.("%-' ,1 +-!"#E+!,1 $, #,"&-'$!&7-!, % $' ')+(' $%L%1'* $% :%O 0.% 8'-'"&%

',1 !"&%-%11'$,1 , $!-%!&, $% 1% )'"!L%1&'-%)2 9-%#%$%"&%1v jca Zh2ghu* c!"2 j%(2 ;,'0.!) n'-=,1'* S;

guq5qZggu* ca ZT2YYg* j%(2 c!"2 c'-#, C.-J(!,* S; 4qTZqZggYb ca ZT25UZ* j%(2 c!"2 BJ-! $' a!(:%!-'* S;

ZUq5qZgg32 u2 C8-':, -%8!)%"&'( ' 0.% 1% "%8' +-,:!)%"&,2

ejca Z4Zuu C8j* j%('&,-e'iv c!"2 `AD| @Az* 9-!)%!-' k.-)'* >.(8'$, %) ZhqTTqZgTu* C6xjSmQ

^`^kj}BD6QS;%WZhU SDRA`I TgWTZWZgTu 9An`D6 TTWTZWZgTui2

*<IG L GmNLHILb V gGd KV SLdJ<RKVKG R<K]QG<Vb ZJG if ZJVHG D> V<LH <YL NLKG GmGMSGM KG WLMdV

NOG<V L JHJWMJIL GmSOJHR\L KG HJVH IGMMVHv LgeGIR\V<KL HV<GVM LH \]SRLH VNL<IVKLH <L NMLSGHHL KG KGdVMSVXYL KV

%GMMV "<K]QG<V Gd ZJGHIYL G NLM IGMdL [ NMGHG<IG KGdV<KVb dV<RWGHIL:dG NGOV <YL LNLHRXYL [ MG\RHYL KL 3VJKL

*<IMLNLOPQRSL MGWGMG<IG [ %GMMV "<K]QG<V *NTIGMGUVC pRHIL ZJG V MG\RHYL KL 3VJKL HG RdNnG ZJV<KL if V
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<GSGHHRKVKG KG HG KLSJdG<IVM V MGVORKVKG G V \GMKVKG KG WVILHb ZJV<KL LH WVILH HLSRVRH Gd ILM<L KV SLdJ<RKVKG

R<K]QG<V <GSGHHRIVd HGM R<IGMNMGIVKLH <V HJV HRQ<RWRSVXYL R<KR\RKJVO G <V HJV KR<jdRSV HLSRVO G SLOGIR\Vv NVMV

R<IGMNMGIVM G VNORSVM L )RMGRIL V GHHV SLdJ<RKVKG G HGJH dGdgMLHC

0LM WRdb G<SVdR<iG:HG [ 05. NVMV SRo<SRV KV dV<RWGHIVXYL LMV VNMGHG<IVKV G NML\RKo<SRVH

HJgHGZJG<IGHC

.d >D KG eJ<iL KG ?>?DC

?GHIJKLMG NOOPLNQG KRKMSGLPHNJKLMK TGS !"#$%&' ()*)+,' -"./%# 0" 1/&."U

2#%+/0%3,%U KJ #"*#&*'#'"U VO "&F'#U HGLWGSJK XGSYSPG GWPHPNR QK CSNOZRPNU HGJ

WILQNJKLMG LG NSM( &[U \ "[U QG ?KHSKMG L[ %(]!$U QK % QK GIMI^SG QK '#"](

. NIMKLMPHPQNQK QKOMK QGHIJKLMG TGQK OKS HGLWKSPQN LG OPMKF

XMMTF**OKP(WILNP(_G`(^S*OKP*HGLMSGRNQGSaKbMKSLG(TXTc

NHNGdQGHIJKLMGaHGLWKSPSePQaGS_NGaNHKOOGaKbMKSLGd#U PLWGSJNLQG G HfQP_G `KSPWPHNQGS

4544676 K G HfQP_G A=A 687944:((

;%<%#=3$/"> <SGHKOOG L[ #%&'#(##)'&#*'#'"+## 342 L[ !"!!#$#
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!"##$%# &'(#&)&&%#(&*#&#"+&&

!"#"$%&'"( )* +,$%"-* . $./,'*#-* 0123"4*

5,#)*-6( #*4"(#*3 )( 7#)"(

).$0*48( 9 4/"):;<;=

*$$,#%( >
!$ ?@ <<<;AB<9 C;D;<==DCD<=DEF<= 9 'GGHIJKL *?IMLNLOPQRSL 9

%" *NTIGMGUV

"#%.'.$$*)(> 5,#*"

0*'* *W$X ,#")*).W$X> )0%

*0.#*$ 0*'* 4"Y#4"* .

*4(!0*#8*!.#%(

8".'Z'[,"4( )*W$X

,#")*).W$X>

99

!"#$%&"'$%!"()*

, - ./01234 4 5./26437.89: ,;- <=:>2?@/A2.3 3BC34DB4/743

, - .A:5<./E.54/7: , - .=DB2>.54/7:

, - :B7=:3F

%MVIV9HG KG ).$0*48( 9 0'.$")Y#4"*:;<;= WE==F\]BX^ L _JVO MG`GMG9HG

a 4LIV ?D <<;]C:;<;=:4(*5:05.:05.95,#*":0/5:*/, W$." ?@ E==F\BFX^ V _JVO MGbGIG

VL (`cSRL ?D <<<=E:;<;=:"#):0'"(:.'95)"#90'5=:0/5:*/, W$." ?@ E==F\BAX^ NLM

bGRL KL _JVO _JGHIRL?V>

!" # $%&#' ()*()+,- (). ) /0,1,) 2)+.34-,) /04- #5567'#896 :65

;<=%<&65 ;>6:%?6><5 >%>#'5 :6 ;>6@<?6 ;#><:96 A #;#>;;B - C3-4

+0C30+03B D1*(1,0*E-4.0*E0B /)+ /+3,F*(1-B C30B *)G E0+.)G ,) -+E" HIJ ,) 7K,1L)

,0 ;+)(0GG) 71M14B /+1.-*,) ) @3,1(1N+1) /04- O3G(- ,- M0+,-,0B G0P- )+,0*-,-

1*()*E1*0*E1 Q $%&#' C30 G0 /+)(0,- -) +00GE3,) #*E+)/)4KL1() ,- N+0-

,0.-+(-,- ().) E0++- 1*,RL0*- #/SE0+0T- ().) /+1)+1,-,0 -OG)43E- ,)G

E+-O-4U)GB ,0 .),) - /)+ E0+.) Q /+0G0*E0 ,0.-*,-B /)GE) C30 ) V)M0+*)B PN

0G()-,- C3-G0 3.- ,W(-,-B *X) ()*G0L30 (3./+1+ (). - -GG1GEF*(1- ,)G ,1+01E)G

,-G 2-.R41-G ,)G ()4)*)G -GG0L3+-,)G *)G /+0G0*E0 .-*,-.3G ().) 4RC31,) 0

(0+E)B -GG0L3+-*,) -)G .0G.)G - /0+.-*F*(1- *- N+0- -EW 34E1.-,)G )G 0GE3,)G

-*E+)/)4KL1()GDB ,1-*E0 D,) /+0G0*E0 C3-,+) 0Y/)GE) 0 ,0 .),) - 0M1E-+ 3.-

40GX) O141)*N+1- 1*K(3- -)G ()2+0G /ZO41()GB G)O+0E3,) 0. +-[X) ,- 2)+E0 (+1G0

0()*\.1(- /)+ ()*E- ,- /-*,0.1- ,) 76]':!^D_ &X) U-M0*,) ()*()+,`*(1-B

-/+0G0*E-+ -G +-[a0G 2NE1(-GbEW(*1(-GbP3+R,1(-G"

c" =3-4C30+ )3E+- 1*2)+.-dX) C30 P34L-+ +040M-*E0 /-+- - -E3-dX) ,- $%&#'"

)RV?IG KRHHL^ V?IGH KG VNMGHG?IVMbLH VH MGHNLHIVH VLH _JGHRILH
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HJNMVbG?SRL?VKLH^ ?L _JG SL?SGM?G VH SLbNGId?SRVH MGQRbG?IVRH KGHIV 4LLMKG?VefL9/GMVO^

ILM?V9HG ?GSGHHgMRL KRHSLMMGM VSGMSV KLH VHNGSILH hRHIPMRSLH MG`GMG?IG VL 0MLSGHHL

)GbVMSVIPMRL KV %GMMV "?KcQG?V *NTIGMGUV^ SL?`LMbG HG HGQJGD

+,!-! '&*(.,&#) *)+,! $ (!,,$ /"0&1!"$ $23(!,!4$

*H NMRbGRMVH NMLNLHIVH KG KGbVMSVefL KV ZMGV *NTIGMGUV KVIVb KLH V?LH B<^

HG?KL _JG L NMLSGKRbG?IL VKbR?RHIMVIRiL NMLNMRVbG?IG KRIL `LR R?RSRVKL NGOV 0LMIVMRV ?j

ED]E;^ KG <]D==D\B W==FAC=; 9 ND EAX^ NJkORSVKV ?L )RgMRL (`RSRVO KV ,?RfL Gb =< KG

KGlGbkML KG =F\B^ VIMVimH KV _JVO L 0MGHRKG?IG KV 5,#*" R?IGMKRILJ JM?V gMGV KG

;F]DEBF^AB<< hGSIVMGH^ SL?`LMbG NLKG HGM iGMR`RSVKL ?L SLbNROVKL KG VILH VKbR?RHIMVIRiLH

WE=;;BC\X

0LHIGMRLMbG?IG^ V 5,#*" SL?HIRIJRJ VIMVimH KV 0LMIVMRV ?j B;<^ KG ;\D<]D\\

W==FAC=; 9 ND EFX^ VOIGMVKV NGOV 0LMIVMRV ?j B]F^ KG =;D<BD\\^ /MJNL %mS?RSL !JOIRKRHSRNOR?VMD

( MGOVIPMRL SRMSJ?HIV?SRVKL KG RKG?IR`RSVefL G KGORbRIVefL `LR GOVkLMVKL NGOV G?IfL

V?IMLNPOLQV %V?RV 4hViGH W==FAC=; 9 ND C;9=ABX^ IG?KL MGHJOIVKL ?V KG`R?RefL KG JbV gMGV

KG F\<D<<< hV G AA< nb SLbL KG LSJNVefL IMVKRSRL?VO 0VMVnV?fD * 0MGHRKd?SRV KV 5J?VR

VNMLiLJ LH GHIJKLH NLM bGRL KL )GHNVShL ?D <EF KG <] KG KGlGbkML KG =FF= W==FAC=; 9 ND

;]<XD

#VKV LkHIV?IG^ Gb =FF;^ NLM bGRL KV 0LMIVMRV ;]B^ KG ;\ KG bVRL KG =FF;^ L

bR?RHIML KV +JHIReV^ a mNLSV^ KGSOVMLJ JbV gMGV KG F\<D<<< W?LiGSG?ILH G LRIG?IV bRO hGSIVMGHX

SLbL HG?KL gMGV R?KcQG?V^ SL?`LMbG HG KGHIVSLJ ?L !VNV )GbVMSVeoGH *NTIGMGUV

WE=;;B]]X G SLbNMLiVKL NGOL *IL *KbR?RHIMVIRiLH KGbVMSVIPMRLH *NTIGMGUV W$GR

?@ E=;;BC\^ NgQD ;XD

.b ;<<=^ NLM bGRL KV 0LMIVMRV ?@ =D=F;:;<<=^ Gb ?LiV VOIGMVefL^ L !R?RHImMRL

KV +JHIReV KGSOVMLJ LJIML IVbV?hL KG gMGV^ NVHHV?KL VQLMV V BBED<<< WHGIGSG?ILH G HGIG?IV G

IMdH bRO hGSIVMGHX^ LJ HGpV^ SLb JbV VOIGMVefL KG =<BD<<< hGSIVMGH Gb MGOVefL a gMGV V?IGMRLM

W0LMIVMRV ;]B^ KG ;\ KG bVRL KG =FF;XD

.b ;<<; IGiG R?cSRL V KGbVMSVefL `cHRSV KV gMGV^ NVMVORHVKV NLM KGSRHfL KL

$JNGMRLM %MRkJ?VO KG +JHIReV _JG pJOQLJ ?JOV V 0LMIVMRV:!+ ?j =D=F;:<=^ ?LH VJILH KL

!V?KVKL KG $GQJMV?eV ?j \D;C= 9 )5 W;<<;:<<;BBE<9EX W'GOD !R?RHIML 8JbkGMIL /LbGH KG

2VMMLH^ )+ =C:=;:;<<;^ ND =\EX^ KGIGMbR?V?KL _JG L NMLSGKRbG?IL VKbR?RHIMVIRiL MGILM?VHHG a

`VHG KG NJkORSVefL KLH MGOVIPMRLH^ GRH _JG MGHJOIV?IG KG NMLSGKRbG?IL bVSJOVKL NLM icSRL

`LMbVOD

0LM bGRL KV ?LiV 0LMIVMRV )GSOVMVIPMRV ?j ;DA\=:;<<C^ LH ORbRIGH KV IGMMV

R?KcQG?V `LMVb MVIR`RSVKLHD .b ;<<C^ L G?IfL !R?RHIML KV +JHIReV^ bV?IGiG V gMGV KG BBED<<<

WHGIGSG?ILH G HGIG?IV G IMdH bRO hGSIVMGHX^ bVH VNMGHG?ILJ ?LiLH imMIRSGH KG SL?`LMbVefL KV

gMGV G Gb ;<<B^ hLJiG V hLbLOLQVefL KV gMGV NLM bGRL KG )GSMGIL Gb _JG `LR hLbLOLQVKV

JbV gMGV KG BBEDCB<^<E=E WHGIGSG?ILH G HGIG?IV G IMdH bRO^ _JVIMLSG?ILH G HGIG?IV hGSIVMGH^ IMdH

VMGH G IMGlG SG?IRVMGHX hGSIVMGHD

0LMIV?IL^ SLbL MGiGOV L GHIJKL^ hLJiG QMV?KG VOIGMVefL KG gMGV KGHKG V

NMRbGRMV gMGV KG`R?RKV Gb =F\B VIm V gMGV hLbLOLQVKV Gb ;<<B G_JRiVOG?IG V ]<q KG

VJbG?IL KV gMGV LMRQR?VO^ SL?`LMbG KGbL?HIMV ?L !VNV Gb *?GrL WE=;;B]]XD

#GHHG HG?IRKL^ ILM?V9HG RbNMGHSR?KciGO KRHSLMMGM VSGMSV KL 'RIL KL 0MLSGHHL

*KbR?RHIMVIRiL )GbVMSVIPMRL G KLH NMR?ScNRLH KL 4L?IMVKRIPMRL G KV *bNOV )G`GHVD

0) ,&() 0) 2,)#!**) 0!%$,#$(.,&)

( VMIRQL ;E=^ (-/3E^ KV 4L?HIRIJRefL 5GKGMVO NMGHSMGiG^ SLbL VIMRkJRefL

GrSOJHRiV KV ,?RfL^ L KGiGM KG KGbVMSVM^ NMLIGQGM G `VlGM MGHNGRIVM VH IGMMVH R?KcQG?VHD #L

sbkRIL R?`MVSL?HIRIJSRL?VO^ L VMIRQL =F KL .HIVIJIL KL 7?KRL WOGR ]D<<=:BEX t ?GHIG NL?IL^
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NOG?VbG?IG MGSGNSRL?VKL NGOV 4L?HIRIJRefL KG =F\\ t NMGid V KGbVMSVefL VKbR?RHIMVIRiV KVH

IGMMVH R?KcQG?VH^ NLM R?RSRVIRiV G LMRG?IVefL KL PMQfL `GKGMVO R?KRQG?RHIV^ HGQJ?KL L NMLSGHHL

GHIVkGOGSRKL Gb KGSMGIL KL 0LKGM .rGSJIRiLD

"?RSRVObG?IG^ V KGbVMSVefL KG IGMMVH R?KcQG?VH `LR MGQJOVbG?IVKV NGOL KGSMGIL

NMGHRKG?SRVO ;;:F=D #L G?IV?IL^ NLM ?fL SL?IGbNOVM L KRMGRIL VL SL?IMVKRIPMRL G a VbNOV

KG`GHV^ L _JG OhG MG?KGJ HGiGMVH SMcIRSVH KV KLJIMR?V G V NGShV KG R?SL?HIRIJSRL?VO^ GHIG `LR

HJkHIRIJcKL NGOL KGSMGIL =DBBA:F]^ SJpVH GIVNVH NLKGb HGM VHHRb MGHJbRKVHD

( VMIRQL ;@ KL )GSMGIL =DBBA:F]^ NMGid L HGQJR?IG IMsbRIG NVMV V KGbVMSVefL

KVH IGMMVH IMVKRSRL?VObG?IG LSJNVKVH>

*MID ;j$ 56789:8;<= 58> ?6998> ?985@:@=A8B76A?6 =:CD858> NGOLH c?KRLH HGMg

`J?KVbG?IVKV Gb IMVkVOhLH KGHG?iLOiRKLH NLM V?IMLNPOLQL KG _JVOR`RSVefL

MGSL?hGSRKV^ _JG GOVkLMVMg^ Gb NMVlL `RrVKL ?V NLMIVMRV KG ?LbGVefL kVRrVKV NGOL

IRIJOVM KL PMQfL `GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRL^ GHIJKL V?IMLNLOPQRSL KG

RKG?IR`RSVefLD

u =j ( PMQfL `GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRL KGHRQ?VMg QMJNL ImS?RSL GHNGSRVORlVKL^

SLbNLHIL NMG`GMG?SRVObG?IG NLM HGMiRKLMGH KL NMPNMRL _JVKML `J?SRL?VO^

SLLMKG?VKL NLM V?IMLNPOLQL^ SLb V `R?VORKVKG KG MGVORlVM GHIJKLH SLbNOGbG?IVMGH

KG ?VIJMGlV GI?LhRHIPMRSV^ HLSRLOPQRSV^ pJMcKRSV^ SVMILQMg`RSV^ VbkRG?IVO G L

OGiV?IVbG?IL `J?KRgMRL ?GSGHHgMRLH a KGORbRIVefLD

u ;@ ( OGiV?IVbG?IL `J?KRgMRL KG _JG IMVIV L NVMgQMV`L V?IGMRLM^ HGMg MGVORlVKL^

_JV?KL ?GSGHHgMRL^ SL?pJ?IVbG?IG SLb L PMQfL `GKGMVO LJ GHIVKJVO GHNGSc`RSL^

SJpLH ImS?RSLH HGMfL KGHRQ?VKLH ?L NMVlL KG iR?IG KRVH SL?IVKLH KV KVIV KL

MGSGkRbG?IL KV HLORSRIVefL KL PMQfL `GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRLD

u Ej ( QMJNL R?KcQG?V G?iLOiRKL^ MGNMGHG?IVKL HGQJ?KL HJVH `LMbVH NMPNMRVH^

NVMIRSRNVMg KL NMLSGKRbG?IL Gb ILKVH VH HJVH `VHGHD

u Cj ( QMJNL ImS?RSL HLORSRIVMg^ _JV?KL `LM L SVHL^ V SLOVkLMVefL KG bGbkMLH KV

SLbJ?RKVKG SRG?Ic`RSV LJ KG LJIMLH PMQfLH NvkORSLH NVMV GbkVHVM LH GHIJKLH KG

_JG IMVIV GHIG VMIRQLD

u A@ #L NMVlL KG IMR?IV KRVH SL?IVKLH KV KVIV KV NJkORSVefL KL VIL _JG SL?HIRIJRM L

QMJNL ImS?RSL^ LH PMQfLH NvkORSLH KGiGb^ ?L sbkRIL KG HJVH SLbNGId?SRVH^ G aH

G?IRKVKGH SRiRH m `VSJOIVKL^ NMGHIVM9OhG R?`LMbVeoGH HLkMG V gMGV LkpGIL KV

RKG?IR`RSVefLD

u ]j 4L?SOJcKLH LH IMVkVOhLH KG RKG?IR`RSVefL G KGORbRIVefL^ L QMJNL ImS?RSL

VNMGHG?IVMg MGOVIPMRL SRMSJ?HIV?SRVKL VL PMQfL `GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRL^

SVMVSIGMRlV?KL V IGMMV R?KcQG?V V HGM KGbVMSVKVD

E FG $D9=H85= = 96B8?I9@= D6B= ?@?CB89 5= I9J<= K65698B 56 8>>@>?LA:@8 8= MA5@=N

6>?6 K89O DCPB@:89N A= D98Q= 56 RC@AQ6 5@8> :=A?85=> 58 58?8 RC6 = 96:6P69N

96>C7= 5= 76>7= A= 0@O9@= )K@:@8B 58 SA@<= 6 A= 0@O9@= )K@:@8B 58 CA@5856

K6569858 =A56 >6 B=:8B@Q89 8 O968 >=P 56789:8;<=N 8:=7D8AT85= 56 767=9@8B

56>:9@?@H= 6 78D8 58 O968N 56H6A5= 8 DCPB@:8;<= >69 8K@U858 A8 >656 58

296K6@?C98 %CA@:@D8B 58 >@?C8;<= 5= @7IH6BV

E WG 06>56 = @AM:@= 5= D9=:65@76A?= 56789:8?I9@= 8?X A=H6A?8 5@8> 8DI> 8

DCPB@:8;<= 56 RC6 ?98?8 = D89OJ98K= 8A?69@=9N D=569<= => !>?85=> 6 7CA@:MD@=>

67 RC6 >6 B=:8B@Q6 8 O968 >=P 56789:8;<= 6 5678@> @A?696>>85=> 78A@K6>?89Y>6N

8D96>6A?8A5= 8= I9J<= K65698B 56 8>>@>?LA:@8 8= MA5@= 98QZ6> @A>?9CM58> :=7

?=58> 8> D9=H8> D69?@A6A?6>N ?8@> :=7= ?M?CB=> 5=7@A@8@>N B8C5=> D69@:@8@>N

D896:696>N 56:B898;Z6> 56 ?6>?67CAT8>N K=?=J98K@8> 6 78D8>N D898 = K@7 56

DB6@?689 @A56A@Q8;<= =C D898 567=A>?989 HM:@=>N ?=?8@> =C D89:@8@>N 5= 96B8?I9@=

56 RC6 ?98?8 = D89OJ98K= 8A?69@=9V

u Fj #LH HGHHG?IV KRVH HJkHG_wG?IGH VL G?SGMMVbG?IL KL NMVlL KG _JG IMVIV L

NVMgQMV`L V?IGMRLM^ L PMQfL `GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRL G?SVbR?hVMg L

MGHNGSIRiL NMLSGKRbG?IL VL !R?RHIML KG .HIVKL KV +JHIReV^ pJ?IVbG?IG SLb

NVMGSGMGH MGOVIRiLH aH MVloGH G NMLiVH VNMGHG?IVKVHD

E [\V !7 8?X ?9@A?8 5@8> 8DI> = 96:6P@76A?= 5= D9=:65@76A?=N = %@A@>?9= 56

!>?85= 58 ]C>?@;8 56:@5@9O^

& Y 56:B898A5=N 765@8A?6 D=9?89@8N => B@7@?6> 58 ?6998 @A5MJ6A8 6 56?697@A8A5=

Despacho CGID (3122542)         SEI 08620.004260/2021-00 / pg. 7



8 >C8 56789:8;<=_

&& Y D96>:96H6A5= ?=58> 8> 5@B@JLA:@8> RC6 `CBJC6 A6:6>>O9@8>N 8> RC8@> 56H69<=

>69 :C7D9@58> A= D98Q= 56 A=H6A?8 5@8>_

&&& Y 56>8D9=H8A5= 8 @56A?@K@:8;<= 6 96?=9A8A5= => 8C?=> 8= I9J<= K65698B 56

8>>@>?LA:@8 8= MA5@=N 765@8A?6 56:@><= KCA5876A?858N :@9:CA>:9@?8 8= A<=

8?6A5@76A?= 5= 5@>D=>?= A= E [a 5= 89?V bc[ 58 #=A>?@?C@;<= 6 5678@>

5@>D=>@;Z6> D69?@A6A?6>V

*MID Ej (H IMVkVOhLH KG RKG?IR`RSVefL G KGORbRIVefL KG IGMMVH R?KcQG?VH MGVORlVKLH

V?IGMRLMbG?IG NLKGMfL HGM SL?HRKGMVKLH NGOL PMQfL `GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRL

NVMV G`GRIL KG KGbVMSVefL^ KGHKG _JG SLbNVIciGRH SLb LH NMR?ScNRLH GHIVkGOGSRKLH

?GHIG )GSMGILD

*MID Cj xGMR`RSVKV V NMGHG?eV KG LSJNV?IGH ?fL c?KRLH ?V gMGV HLk KGbVMSVefL^ L

PMQfL `J?KRgMRL `GKGMVO KVMg NMRLMRKVKG VL MGHNGSIRiL MGVHHG?IVbG?IL^ HGQJ?KL L

OGiV?IVbG?IL G`GIJVKL NGOL QMJNL ImS?RSL^ LkHGMiVKV V OGQRHOVefL NGMIR?G?IGD

*MID Aj * KGbVMSVefL KVH IGMMVH R?KcQG?VH^ LkGKGSRKL L NMLSGKRbG?IL

VKbR?RHIMVIRiL KGHIG )GSMGIL^ HGMg hLbLOLQVKV bGKRV?IG KGSMGILD

*MID ]j .b VIm IMR?IV KRVH VNPH V NJkORSVefL KL KGSMGIL KG hLbLOLQVefL^ L PMQfL

`GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRL NMLbLiGMg L MGHNGSIRiL MGQRHIML Gb SVMIPMRL

RbLkRORgMRL KV SLbVMSV SLMMGHNL?KG?IG G ?V $GSMGIVMRV KL 0VIMRby?RL KV ,?RfL KL

!R?RHImMRL KV 5VlG?KVD

*MID Bj ( PMQfL `GKGMVO KG VHHRHId?SRV VL c?KRL NLKGMg^ ?L GrGMScSRL KL NLKGM KG

NLOcSRV NMGiRHIL ?L R?SRHL x"" KL VMID =j KV 3GR ?j ADEB=^ KG A KG KGlGbkML KG =F]B^

KRHSRNOR?VM L R?QMGHHL G IMs?HRIL KG IGMSGRMLH Gb gMGVH Gb _JG HG SL?HIVIG V NMGHG?eV

KG c?KRLH RHLOVKLH^ kGb SLbL ILbVM VH NMLiRKd?SRVH ?GSGHHgMRVH a NMLIGefL VLH

c?KRLHD

*MID \j ( !R?RHIML KG .HIVKL KV +JHIReV GrNGKRMg VH R?HIMJeoGH ?GSGHHgMRVH a

GrGSJefL KL KRHNLHIL ?GHIG )GSMGILD

$9?V dG "8> 56789:8;Z6> 67 :C9>=N :C`= 56:96?= T=7=B=J8?I9@= A<= ?6AT8 >@5=

=P`6?= 56 96J@>?9= 67 :89?I9@= @7=P@B@O9@= =C A8 *6:96?89@8 5= 28?9@7eA@= 58

SA@<= 5= %@A@>?X9@= 58 f8Q6A58N => @A?696>>85=> D=569<= 78A@K6>?89Y>6N A=>

?697=> 5= E WG 5= 89?V bGN A= D98Q= 56 A=H6A?8 5@8>N :=A?85=> 58 58?8 58

DCPB@:8;<= 56>?6 06:96?=V

0VMgQMV`L v?RSLD 4VHL V bV?R`GHIVefL iGMHG KGbVMSVefL hLbLOLQVKV^ L !R?RHIML

KG .HIVKL KV +JHIReV V GrVbR?VMg G NMLNLMg VL 0MGHRKG?IG KV 'GNvkORSV VH

NMLiRKd?SRVH SVkciGRH W/MR`L bGJXD

0LMIV?IL^ V [g K8>6 t KG?LbR?VKV KG @56A?@K@:8;<= 6 56B@7@?8;<= WVMID ;@^ (-/3E

G uu =@ V A@X t IGb R?cSRL SLb V GKRefL KG NLMIVMRV NGOL 0MGHRKG?IG KV 5,#*"^ ?V _JVO m

SL?HIRIJcKL QMJNL ImS?RSL bJOIRKRHSRNOR?VM SLLMKG?VKL NLM V?IMLNPOLQL KG _JVOR`RSVefL

MGSL?hGSRKV^ SLb V `R?VORKVKG KG MGVORlVM GHIJKLH KG ?VIJMGlV GI?L9hRHIPMRSV^ HLSRLOPQRSV^

pJMcKRSV^ SVMILQMg`RSV^ VbkRG?IVO G L OGiV?IVbG?IL `J?KRgMRL ?GSGHHgMRL a KGORbRIVefLD *L `R?VO

KGHIV GIVNV^ VNPH GrVJHIRiLH GHIJKLH _JG HG MGVORlVb IV?IL Gb SVbNL^ SLbL Gb QVkR?GIGH^

NLMmb^ NMGHGMiV?KL9HG V NVMIRSRNVefL KLH R?KcQG?VH G KLH .HIVKLH9bGbkMLH^ m GOVkLMVKL Jb

MGOVIPMRL SRMSJ?HIV?SRVKL^ ?LH IGMbLH KV 0LMIVMRV ?@ =C:F] KL !R?RHImMRL KV +JHIReVD

#LIG9HG _JG ?GHIV `VHG KL GHIJKL pg m NLHHciGO V NVMIRSRNVefL KG _JVO_JGM

R?IGMGHHVKL^ SL?HLV?IG KRSefL KL u\@ KL VMIRQL ;@ KL )GSMGIL ?@ =DBBA^ R? iGMkRH> z,0G,0 )

1*R(1) ,) /+)(0,1.0*E) ,0.-+(-EK+1) -EW *)M0*E- ,1-G -/KG - /3O41(-dX) ,0 C30 E+-E- )

/-+NL+-2) -*E0+1)+B /),0+X) )G <GE-,)G 0 .3*1(R/1)G 0. C30 G0 4)(-41[0 - N+0- G)O

,0.-+(-dX) 0 ,0.-1G 1*E0+0GG-,)G .-*120GE-+eG0f"""gh"

#V bg K8>6^ L MGOVIPMRL SRMSJ?HIV?SRVKL m HJkbGIRKL a 8H8B@8;<= 6 8D9=H8;<=

58 fS"$& WVMID ;@^ uu ]@ G B@XD (H HGJH PMQfLH ImS?RSLH MGiRHVb L IMVkVOhL KGHG?iLOiRKL NGOL

QMJNL KG IMVkVOhL bJOIRKRHSRNOR?VM^ NLKG?KL HJQGMRM VpJHIGHD 0LHIGMRLMbG?IG^ L MGOVIPMRL HGQJG

NVMV VNMLiVefL KL 0MGHRKG?IG KV 5,#*"^ SJpL KGHNVShL m NJkORSVKL ?LH PMQfLH KG

KRiJOQVefL L`RSRVO KV ,?RfL G KL .HIVKL9bGbkML ?V _JVO V IGMMV R?KcQG?V GHIg R?HGMRKV^ G

V`RrVKL ?V HGKG KV 0MG`GRIJMV !J?RSRNVO KV HRIJVefL KL RbPiGOD
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* cg K8>6 `VSJOIV VLH R?IGMGHHVKLH V VNMGHG?IVefL KG bV?R`GHIVeoGH LJ

SL?IGHIVeoGH WVMID ;@^ uu \@ G F@X VL MGOVIPMRL SRMSJ?HIV?SRVKL pg VNMLiVKLD .HHVH MVloGH HfL

HJkHG_JG?IGbG?IG VNMGSRVKVH NGOLH PMQfLH KV 5,#*"^ HG?KL GOVkLMVKL Jb NVMGSGM NVMV SVKV

SL?IGHIVefL LJ bV?R`GHIVefL VNMGHG?IVKVD

#GHHG HG?IRKL^ LH .HIVKLH G !J?RScNRLH L?KG HG G?SL?IMV V gMGV V HGM

KGbVMSVKV KGiGb HGM SLbJ?RSVKLH NLM `LMeV KL u \@^ KL VMID ;@^ KL )GSMGIL =DBBA:F]D .HHG

KRHNLHRIRiL NMGid V NLHHRkRORKVKG KG NVMIRSRNVefL ?L NMLSGKRbG?IL KLH G?IGH `GKGMVKLH^ Gb

_JG HG OLSVORlG V gMGV KG KGbVMSVefL^ G KGbVRH R?IGMGHHVKLH^ NLKG?KL NMLKJlRM NMLiVH NVMV

NOGRIGVM R?KG?RlVefL LJ KGbL?HIMVM icSRLH ?L 'GOVIPMRL 4RMSJ?HIV?SRVKL NMLKJlRKL NGOL

/MJNL KG %MVkVOhL SL?HIRIJcKL NVMV SVMVSIGMRlVM V gMGV SLbL R?KcQG?VD

#GHHG HG?IRKL^ L IGMSGRML R?IGMGHHVKL NLKGMg bV?R`GHIVM9HG^ VNMGHG?IV?KL^ SVHL

G?IG?KV ?GSGHHgMRL^ MVloGH R?HIMJcKVH ILKVH VH NMLiVH NGMIR?G?IGH^ IVRH SLbL IcIJOLH KLbR?RVRH^

OVJKLH NGMRSRVRH^ NVMGSGMGH^ KGSOVMVeoGH KG IGHIGbJ?hVH^ `LILQMV`RVH G bVNVH^ NVMV L `Rb KG

NOGRIGVM R?KG?RlVefL LJ NVMV KGbL?HIMVM icSRLH^ ILIVRH LJ NVMSRVRH^ KL 'GOVIPMRL

4RMSJ?HIV?SRVKL KG "KG?IR`RSVefL G )GORbRIVefL ?L NMVlL KG VIm F< KRVH VNPH HJV NJkORSVefLD

4Lb VH MGHNLHIVH aH SL?IGHIVeoGH^ ?V hg K8>6^ L NMLSGHHL VKbR?RHIMVIRiL m

MGbGIRKL VL !R?RHIML KV +JHIReV NVMV V 56:B898;<= 56 B@7@?6> WVMID ;@^ u =<XD "HIL m^ MGSGkRKL G

V?VORHVKL L NMLSGHHL GrRHIG IMdH VOIGM?VIRiVH> WRX KGHVNMLiVM V RKG?IR`RSVefL^ bGKRV?IG KGSRHfL

`J?KVbG?IVKV^ SRMSJ?HSMRIV VL ?fL VIG?KRbG?IL KL KRHNLHIL ?L u =@^ KL VMIRQL ;E= KV

4L?HIRIJRefL G KGbVRH KRHNLHReoGH NGMIR?G?IGH{ WRRX NMGHSMGiGM KRORQd?SRV SLbNOGbG?IVMGH VL

IMVkVOhL VNMGHG?IVKL{ G WRRRX SL?SLMKs?SRV SLb L MGOVIPMRL KG RKG?IR`RSVefL^ KGSOVMV?KL9HG^

VIMVimH KG NLMIVMRV^ LH ORbRIGH KV IGMMV R?KcQG?V G KGIGMbR?V?KL V HJV KGbVMSVefLD

$GQJG9HG V RHHL V ig K8>6^ KG?LbR?VKV KG 56789:8;<= KM>@:8^ _JV?KL LH

bVMSLH KG KGORbRIVefL HGMfL SLOLSVKLH ?L NGMcbGIML R?KRSVKL ?V NLMIVMRV bR?RHIGMRVOD %Vbkmb

V_JR HG R?RSRV L NVQVbG?IL KVH R?KG?RlVeoGH NGOVH kG?`GRILMRVH GMRQRKVH KG kLV9`m WVMID ;E=^ u

]@^ 45X^ HGQJ?KL NMmiRV iRHILMRV G ViVORVefL NMLSGKRKV NLM ImS?RSLH Gb NMLSGKRbG?IL

VKbR?RHIMVIRiL GHNGSc`RSL NVMV IVO `Rb^ ?fL HG SL?`J?KR?KL SLb L OGiV?IVbG?IL `J?KRgMRL

NMGiRHIL ?V =| `VHGD

#V jg K8>6^ VNPH V KGbVMSVefL `cHRSV G L R?cSRL KL NVQVbG?IL KVH kG?`GRILMRVH^

L NMLSGHHL m MGbGIRKL VL 0MGHRKG?IG KV 'GNvkORSV NVMV T=7=B=J8;<= WVMID A@XD

*L `R?VO^ ?V Fa K8>6^ V 5,#*" OGiVMg V 96J@>?9= WVMID ]@X NGMV?IG L (`RSRVO KG

"bPiGRH SLbNGIG?IG L KGSMGIL hLbLOLQVIPMRL^ NVMV KVM NJkORSRKVKG V IGMSGRMLH G NMLbLiGM V

HGQJMV?eV pJMcKRSV KLH ?GQPSRLH RbLkRORgMRLH ?V SRMSJ?HSMRefL KV IGMMV R?KcQG?V^ kGb SLbL

HLORSRIVMg L SVKVHIML KV bGHbV NGMV?IG V $GSMGIVMRV KL 0VIMRby?RL KV ,?RfLD

)G `LMbV HR?ImIRSV^ L `OJrLQMVbV KL NMLSGHHL KGbVMSVIPMRL HGMRV MGNMGHG?IVKL

?V RbVQGb V HGQJRM>
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0)* 2,&"#/2&)* $0%&"&*(,$(&-)* "$* 0!%$,#$kl!*

4LbL R?`LMbVKL^ L MGiLQVKL )GSMGIL ?@ ;;:F=^ _JG MGQJOVbG?IViV L VMID ;E=

KV 4L?HIRIJRefL 5GKGMVO G L VMID =F KV 3GR ?@ ]D<<=:BE^ `LR VOiL KG HGiGMVH SMcIRSVH KV KLJIMR?V

G pJMRHNMJKd?SRV G IVShVKL KG R?SL?HIRIJSRL?VO NLM ?fL SL?IGbNOVM L KRMGRIL VL SL?IMVKRIPMRL G

a VbNOV KG`GHVD

#L R?IJRIL KG VKG_JVM L NMLSGHHL VKbR?RHIMVIRiL KG KGbVMSVefL KG IGMMVH

R?KcQG?VH a 4L?HIRIJRefL KG =F\\ G GiRIVM V ?JORKVKG KLH NMLSGKRbG?ILH pg R?RSRVKLH KJMV?IG V

mQRKG KV ?LiV LMKGb SL?HIRIJSRL?VO^ `LR GKRIVKL L VIJVO 06:96?= Aa [VFFimdjN :C`8 @A=H8;<=

K=@ 8 D96H@><= 56 :=A?985@?I9@= 6 87DB8 56K6>8N 67 >6C 89?V baN EE Wa 6 daN !" #$%&!'(

z#+E" ci f"""g

j Jk :0G,0 ) 1*R(1) ,) /+)(0,1.0*E) ,0.-+(-EK+1) -EW *)M0*E- ,1-G -/KG -

/3O41(-dX) ,0 C30 E+-E- ) /-+NL+-2) -*E0+1)+B /),0+X) )G <GE-,)G 0 l3*1(R/1)G 0. C30 G0

4)(-41[0 - N+0- G)O ,0.-+(-dX) 0 ,0.-1G 1*E0+0GG-,)G )*"!+$',*%-'$B -/+0G0*E-*,) -) K+LX)

20,0+-4 ,0 -GG1GEF*(1- -) R*,1) +-[a0G 1*GE+3R,-G (). E),-G -G /+)M-G /0+E1*0*E0GB E-1G ().)

ERE34)G ,).1*1-1GB 4-3,)G /0+1(1-1GB /-+0(0+0GB ,0(4-+-da0G ,0 E0GE0.3*U-GB 2)E)L+-21-G 0
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.-/-GB /-+- ) 21. ,0 /401E0-+ 1*,0*1[-dX) )3 /-+- ,0.)*GE+-+ MR(1)GB E)E-1G )3 /-+(1-1GB ,)

+04-EK+1) ,0 C30 E+-E- ) /-+NL+-2) -*E0+1)+"

j ^k &)G G0GG0*E- ,1-G G3OG0Cm0*E0G -) 0*(0++-.0*E) ,) /+-[) ,0 C30 E+-E- )

/-+NL+-2) -*E0+1)+B ) K+LX) 20,0+-4 ,0 -GG1GEF*(1- -) R*,1) 0*(-.1*U-+N ) +0G/0(E1M)

/+)(0,1.0*E) -) l1*1GE+) ,0 <GE-,) ,- @3GE1d-B P3*E-.0*E0 (). /-+0(0+0G +04-E1M)G QG

+-[a0G 0 /+)M-G -/+0G0*E-,-G}D WQMR`L ?LHHLX

$ D89?@9 56 6A?<=N = !,$% 56789:8?I9@= D8>>=C 8 8B76`89 C7 5CDB= =P`6?=^

n@o 96>JC89589 => @A?696>>6> 5=> 857@A@>?985=> 67 J698B nMA5@=> 6 A<=YMA5@=>o_ n@@o

:=A:=9969 D898 C78 8?C8;<= 857@A@>?98?@H8 78@> ?98A>D896A?6 6 B6JM?@78V

#GHHG HG?IRKL^ NMGHSMGiG L u \@ _JG^ KGHKG V SL?HIRIJRefL KLH QMJNLH KG

ImS?RSLH Wz1*R(1) ,) /+)(0,1.0*E) ,0.-+(-EK+1)}X VIm ?LiG?IV KRVH VNPH V NJkORSVefL KL

KGHNVShL KL 0MGHRKG?IG KV 5,#*" t _JG VNMLiV L MGOVIPMRL SRMSJ?HIV?SRVKL KG RKG?IR`RSVefL G

KGORbRIVefL t Wz-EW *)M0*E- ,1-G -/KG - /3O41(-dX) ,0 C30 E+-E- ) /-+NL+-2) -*E0+1)+}X^ LH

R?IGMGHHVKLH NLKGMfL V _JVO_JGM bLbG?IL HG bV?R`GHIVM VNMGHG?IV?KL ILKV V HLMIG KG

KLSJbG?ILHD *6A5= 56>D@:@6A5= ?6:69 B=AJ8> :=A>@5698;Z6> 8 96>D6@?=N D896:6 56

769@5@8A8 :B896Q8 RC6 = 5@>D=>@?@H= 67 :=76A?= X 856RC85= p D96>69H8;<= 5= 5@96@?=

KCA5876A?8B D96H@>?= A= 89?V iaN @A:@>= q-N 58 #=A>?@?C@;<=N D=9RC8A?= K8:CB?8 n@o 8

78A@K6>?8;<= 56 :=A?989@65856 8=> 6>?C5=> 67 56>6AH=BH@76A?=_ n@@o 8 8D96>6A?8;<=

@996>?9@?8 56 D9=H8> =P?@58> D=9 76@=> BM:@?=>_ 6 n@@@o 8 8D96:@8;<= 58> 76>78> D6B8

fS"$& D=9 76@= 56 D896:696> 8 >6967 >CP76?@5=> 8= %@A@>?X9@= 58 ]C>?@;8D

0LMIV?IL^ L NMLSGHHL KG RKG?IR`RSVefL G KGORbRIVefL KG IGMMVH R?KcQG?VH ?fL HG

IMVKJl Gb bGMV iRHILMRV^ V?gORHG VbkRG?IVO G OGiV?IVbG?IL SVMILMRVO G kRkORLQMg`RSL KVH gMGVH

Gb GHIJKLD )RiGMHVbG?IG^ JbV KVH GIVNVH bVRH MGOGiV?IGH m L OGiV?IVbG?IL GI?L9hRHIPMRSL G

HLSRLOPQRSL KV GI?RV^ V `Rb KG GHIVkGOGSGM V `LMbV SLbL VH gMGVH^ VL OL?QL KLH HmSJOLH^ `LMVb

LSJNVKVH KG `LMbV IMVKRSRL?VO{ V HJV GrIG?HfL{ VH ORQVeoGH QG?GVOPQRSVH G?IMG LH NMGHG?IGH

LSJNV?IGH G LH V?IGNVHHVKLH{ V bV?GRMV SLbL LH R?KcQG?VH^ bJRIVH iGlGH^ `LMVb GrNJOHLH

KGHHVH gMGVH G VH iRLOd?SRVH HL`MRKVH GISD

$S*r"#&$ $) #)"(,$0&(.,&) ! $%2q$ 0!f!*$ ") 2,)#!**)

$0%&"&*(,$(&-) ,!f!,!"(! s $23(!,!4$

#L SVHL *NTIGMGUV^ LkHGMiV9HG _JG V 0LMIVMRV ?j ED]E;^ KG ] KG ?LiGbkML KG

=F\B R?IGMKRILJ R?RSRVObG?IG JbV gMGV G_JRiVOG?IG V bdjVcFdNiF\\ T6:?896>^ SL?`LMbG NLKG

HGM iGMR`RSVKL ?L SLbNROVKL KG VILH VKbR?RHIMVIRiLH pJ?IVKLH VL NMLSGHHL HLk ?vbGML

WR?`LMbVM HGR KL !*0*XD #VKV LkHIV?IG^ Gb =FF;^ NLM bGRL KV 0LMIVMRV ;]B^ KG ;\ KG bVRL

KG =FF;^ L bR?RHIML KV +JHIReV a mNLSV KGSOVMLJ JbV gMGV KG dW\V\\\ T6:?896> SLbL HG?KL

gMGV R?KcQG?V^ SL?`LMbG HG KGHIVSLJ ?L !VNV )GbVMSVeoGH *NTIGMGUV WE=;;B]]X G

SLbNMLiVKL NGOL *IL *KbR?RHIMVIRiLH KGbVMSVIPMRLH *NTIGMGUV WE=;;BC\^ NgQD ;XD .b

;<<=^ Gb ?LiV VOIGMVefL KG gMGV^ L !R?RHImMRL KV +JHIReV^ a mNLSV^ KGSOVMLJ LJIML IVbV?hL KG

gMGV^ NVHHV?KL VQLMV V FFcV\\\ T6:?896>^ LJ HGpV^ :=7 C78 8B?698;<= 56

[\FV\\\ T6:?896> Gb MGOVefL a gMGV V?IGMRLM W0LMIVMRV ;]B^ KG ;\ KG bVRL KG =FF;XD

xGMR`RSV9HG^ 1* (-G3^ _JG VH VOIGMVeoGH MGVORlVKVH ?V NLMIVMRV KG KGSOVMVefL KL

IVbV?hL KV gMGV G_JRiVOG?IG^ ?fL LkGKGSGMVb VL NMR?ScNRL KL SL?IMVKRIPMRL G KV VbNOV

KG`GHV^ kGb SLbL hg VJHd?SRV KG SMRImMRL NLOcIRSL SVNVl KG pJHIR`RSVM V VOIGMVefL KV MG`GMRKV

KGORbRIVefLD .?SL?IMV9HG KGHIRIJcKV KG bLIRiVefL^ KGRrV?KL KG SL?HIVM NLM _JVO bLIRiL V

*KbR?RHIMVefL 0vkORSV ILbLJ V MG`GMRKV VIRIJKGD

8LJiG^ V`LMV IJKL L _JG pg GrNLHIL^ VR?KV^ _JG LH VILH NMmiRLH a NLMIVMRV

bR?RHIGMRVO^ MGVORlVKLH ?L NMLSGKRbG?IL KG VOIGMVefL KV KGbVMSVefL Gb SLbG?IL^ VJbG?IV?KL

Gb ILM?L KG ]<q V gMGV R?KcQG?V^ ?fL LkGKGSGMVb VL KGiRKL NMLSGHHL OGQVO _JG MGQG V
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bVImMRV G ?Gb NGMbRIRMVb L GrGMScSRL KL SL?IMVKRIPMRL G VbNOV KG`GHV NLM NVMIG KLH

R?IGMGHHVKLHD

#GHHG HG?IRKL^ RbNLMIV?IG bG?SRL?VM V 40" 5,#*" "#4'*^ L?KG `LMVb

LJiRKLH LH V`GIVKLH NGOL 0MLSGHHL )GbVMSVIPMRL KV ZMGV *NTIGMGUV^ LNLMIJ?RKVKG Gb _JG

MGHILJ SLbNMLiVKV V HJNMGHHfL VLH KRMGRILH HJNMVbG?SRL?VKLHD

0$ #2& fS"$& &"#,$

.b `GiGMGRML KG ;<=]^ SLbNVMGSGMVb a 40" 5,#*" "#4'*^ SRKVKfLH KL

!J?RScNRL KG $fL 5mORr KL ~R?QJ:0*^ _JG HLORSRIVMVb a VOQJ?H )GNJIVKLH bGbkMLH _JG

`LHHGb VIG?KRKLHD 0LM LMKGb KL 0MGHRKG?IG^ )GNJIVKL 5GKGMVO *OSGJ !LMGRMV^ V ._JRNG

%mS?RSV MGVORlLJ V KGiRKV LRIRiV^ HG?KL V bGHbV QMViVKV NGOL )GNVMIVbG?IL KG ZJKRL KV

4sbVMV KLH )GNJIVKLHD

"?RSRVObG?IG `LMVb LJiRKLH LH $G?hLMGH *#%�#"( 2('/.$ 2.35('%^

($"*$ *32.'#*� )* $"3x."'*^ x"4.#%. 0*,3( %.'Y#4"( 3"!* G +(6(

43.2.' ). $(,�* %(''.$^ NLM bGRL KL _JVO R?`LMbVMVb^ KG?IMG LJIMVH _JGHIoGH>

\[o[JG ?L !J?RScNRL KG $fL 5mORr KL ~R?QJ:0* GHIViV LSLMMG?KL V z-./41-dX)}

KV %GMMV "?KcQG?V *NTIGMGUV^ NVHHV?KL V bGHbV KG ;FE bRO hGSIVMGH NVMV BBE bRO

hGSIVMGHD *MQJbG?IVMVb _JG HG V VbNORVefL `LHHG NVMV A<< bRO hGSIVMGH^

NGMbV?GSG?KL LH LJIMLH ;A< bRO hGSIVMGH SLb LH SLOL?LH^ ?fL hViGMRV _JVO_JGM

SL?`ORIL LJ MGHRHId?SRV{

\bo[JG ?LH IGMMRIPMRLH KV z-./41-dX)} ?J?SV hLJiG V GrRHId?SRV KG c?KRLH^ ?V

bGKRKV Gb _JG GHIGH NGMbV?GSRVb ?V IGMMV R?KcQG?V KGbVMSVKV LMRQR?VMRVbG?IG

Gb =F\B^ NGOV NLMIVMRV E]E;:\B{

\co[JG GHHV z-./41-dX)} KV %GMMV "?KcQG?V HG KGMV GrSOJHRiVbG?IG V NGKRKL KV

5,#*"^ HGb L R?IGMGHHG LJ SL?SLMKs?SRV KLH R?KcQG?VH ?V MGQRfLD 0VMV SLMMLkLMVM L

VMQJbG?IL^ V`RMbVMVb _JG LH NLJSLH R?KcQG?VH _JG LSJNVb V gMGV SGMSV KG ;<<^

HG_JGM IGMRVb SL?KReoGH KG KGHOLSVM NGOV gMGV MGRiR?KRSVKV^ HG?KL _JG

NGMbV?GSRVb ?V VOKGRV LMRQR?VMRVbG?IG KGbVMSVKV^ V bJRILH _JROybGIMLH KG

KRHIs?SRV G HGNVMVKV NLM Jb MGOGiL bL?IV?hLHL^ R?IMV?HNL?ciGOD *KGbVRH^

V`RMbVMVb _JG V KGbVMSVefL GMV `MJIL KG R?IGMGHHG bR?GMgMRL ?V gMGVD

\ho[JG GHIViVb HG?KL R?KG?RlVKLH HLbG?IG V_JGOGH SL?HRKGMVKLH KG kLV `m NGOV

5,#*"^ _JG JIRORlViV SLbL kVHG JbV 0LMIVMRV KG ;<<=^ bVH _JG KGiGMRV HGM

JIRORlVKV V 0LMIVMRV KG ;<<C SLbL MG`GMG?SRVO^ ?V bGKRKV Gb _JG V_JGOV^ KG ;<<=^

`LR KGSOVMVKV ?JOVD

\io[JG VH R?KG?RlVeoGH GHIViVb bJRIL V_Jmb KL MGVO iVOLM KVH kG?`GRILMRVH

MGVORlVKVH ?L OLSVO^ SRIV?KL SVHLH ?LH _JVRH^ NLM GrGbNOL^ MGKJlRJ9HG

KMVHIRSVbG?IG L ?vbGML KG NmH KG SVSVJ NOV?IVKLH NGOLH VQMRSJOILMGH G L iVOLM

J?RIgMRL KVH GHNmSRGHD

\jo[JG V GrRHId?SRV KG Jb *HHG?IVbG?IL KG 'G`LMbV *QMgMRV ?V gMGV SL?HRKGMVKV

SLbL R?KcQG?V HGMRV NMLiV KG _JG V MGQRfL ?fL GMV KG LSJNVefL IMVKRSRL?VOD

\Fo[JG VH NGHHLVH _JG NMGG?ShRVb L NGM`RO KV MG`LMbV VQMgMRV GHIViVb HG?KL

MGIRMVKVH KL OLSVO G SLOLSVKVH Gb Jb VHHG?IVbG?IL ?V 5VlG?KV 2GOVJIL^ HGb VH

bc?RbVH SL?KReoGH KG KRQ?RKVKG^ HLk kVMMVSLH KG OL?VH^ Gb OLIGH SLb IVbV?hL

VkVRrL KL NMLbGIRKL NGOL !R?RHIML KV +JHIReV G HGb SL?KReoGH KG NMLKJefLD

#V LNLMIJ?RKVKG^ LH VQMRSJOILMGH VNMGHG?IVMVb L HGQJR?IG bVNV^ a SLMMLkLMVM

SLb HJVH VOGQVeoGH>
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)RV?IG KLH MGOVILH^ KLSJbG?IVeoGH^ NGH_JRHVH NMmiRVH KLH VJILH pJKRSRVRH _JG

G?iLOiGb L SL?`ORIL^ V 4LbRHHfL 0VMOVbG?IVM KG "?_JmMRIL G?IG?KGJ NLM HGM GiRKG?IG V

NGMIR?d?SRV IGbgIRSV G?IMG L VOGQVKL G L LkpGIL KV_JGOV 4LbRHHfL 0VMOVbG?IVM KG "?_JmMRILD

#L MGOVIPMRL `R?VO KV 4LbRHHfL 0VMOVbG?IVM^ `LMV R?`LMbVKL _JG Gb bGVKLH KV

KmSVKV KG F<^ L "#4'* `Gl Jb VHHG?IVbG?IL^ R?IRIJOVKL $fL 5MV?SRHSL^ ?VH NMLrRbRKVKGH KV

4LbJ?RKVKG %VkLSV^ Gb $fL 5mORr KL ~R?QJD #L R?cSRL KLH V?LH ;<<<^ V MGQRfL ?V _JVO HG

G?SL?IMViV L VHHG?IVbG?IL $fL 5MV?SRHSL `LR KGSOVMVKV SLbL IMVKRSRL?VObG?IG LSJNVKV NGOV

SLbJ?RKVKG R?KcQG?V KL 0LiL 0VMVnV?fD )RV?IG KGHHG SL?`ORIL G KV RbNLHHRkRORKVKG KG

NGMbV?d?SRV KLH VHHG?IVKLH ?V %GMMV "?KcQG?V^ L "#4'* `LR LkMRQVKL V MGVHHG?IVM V_JGOGH

_JG VOR HG G?SL?IMViVb G LH KGbVRH _JG NLMiG?IJMV NMGG?ShRVb LH MG_JRHRILH NVMV HGMGb

kG?G`RSRgMRLH KL 0MLQMVbV KG 'G`LMbV *QMgMRVD

*HHRb^ SLbL MGOVIVKL NGOL $MD #ROIL?^ ) K+LX) 20,0+-4 +0-41[)3 3. (-,-GE+)

*) C3-4 20[ ()*GE-+ ) *).0 ,0 E),)G -C3040G -/E)G - G0+0. +0-GG0*E-,)G *- $-[0*,-

n04-3E)" # O-G0 /-+- +0-41[-dX) ,0GG0 (-,-GE+) E0+1- G1,) 3. 40M-*E-.0*E) /04- $%&#'B *)

C3-4 ()*GE-M-. (0+(- ,0 !"cIJ 2-.R41-G *X) 1*,RL0*-G 0. #/SE0+0T-B ,-G C3-1G (0+(- ,0

opq E0+1-. G0 (-,-GE+-,) /-+- O3G(-+ ) +0-GG0*E-.0*E)B G0*,) HJo G040(1)*-,-GB /-+- q!c

4)E0G *- $-[0*,- n04-3E)" <GG0 +04-EK+1)B G0L3*,) ) 5+" &14E)*B 2)1 201E) 0. cp!!bcp!cB

,01Y-*,) -4L3*G 4)E0G 0. -O0+E)B /)1G U-M1- 3.- ,1G(3GGX) G0 - $%&#' 1+1- +0-GG0*E-+

-4L3*G *).0GB C30 0GE-M-. 0. +0(3+G)" <. )3E+-G /-4-M+-GB *)G .)4,0G ,)G ,-,)G

+04-E-,)G /04) +0/+0G0*E-*E0 ,) l:#B -/+)Y1.-,-.0*E0 J^c 2-.R41-G G)2+0+-. -

,0G1*E+3GX) G0. C30 E1M0GG0. ,1+01E) -) +0-GG0*E-.0*E)B ,-G C3-1G opc G0C30+ /401E0-+-.

0GG- .0,1,-B G0*,) - +-[X) /-+- E-4 ,0G()*U0(1,-"

*NPH KRiGMHVH LRIRiVH^ L MGOVIPMRL KV 4LbRHHfL 0VMOVbG?IVM^ SL?SOJRJ _JG> )G

+04-E)G 0 ,)(3.0*E)G ()40E-,)G 0 /0GC31G-,)G *)G /0+.1E0. ()*(431+ C30 ) '&7># 2)1

+0G/)*GNM04 /)+ 020E3-+ f)3 E0*E-+ 020E3-+B *- .0,1,- 0. C30 )G -3E)G -1*,- *X) E+-*G1E-+-.

0. P34L-,)g -GG0*E-.0*E) 0. 4)(-4 *) C3-4 G0 0*()*E+- L+-*,0 ,1M0+LF*(1- P3+R,1(- C3-*E)

-) 0Y0+(R(1) ,- /)GG0" #GG1.B ) '&7># -GG0*E)3 /0GG)-G 0. 4)(-4 ,0 L+-*,0 1*GE-O141,-,0 0

1*().0*G3+NM01G 1*(0+E0[-GB L0+-*,) -*LZGE1- 0 /+0P3R[)GB .)+-1G 0 .-E0+1-1GB -)G /+K/+1)G

-GG0*E-,)G"

* MG`GMRKV 40"^ IVbkmb SRIV L VSPMKfL NML`GMRKL ?LH VJILH <<];AF=9

B]D;<=EDCD<=D<<<<:0*9 %'5 =| MGQRfL^ NLM bGRL KL _JVO MGHILJ SL?SOJcKL>

r7). 0201E)B G0L3*,) G0 /),0 M0+ ,) +04-EK+1) ,- ,0(1GX) /)+ .1. /+)20+1,-B )

'&7># +04-E)3 C30 ) -GG0*E-.0*E) 0. C30GEX)B E0. /)+ )OP0E1M) /+).)M0+ )

+0.-*0P-.0*E) 0 +0-GG0*E-.0*E) ,)G E+-O-4U-,)+0G +3+-1G *X) R*,1)G ,- ?0++-

'*,RL0*- #/SE0+0T-B O0. ().) C30 D- ,0G1*E+3GX) ,- .0*(1)*-,- E0++- 1*,RL0*-

()*GE1E31 .0,1,- ,0 ()./0*G-dX) ,- #s< n04) l)*E0B ()*2)+.0 ) ;-+0(0+
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?W(*1() *i c!bl#lb7l;'l#e$%&#'D f24G"!pb!!g"

6()++0 C30 ) /+)(0GG) ,0 ,0.-+(-dX) ,- ?0++- '*,RL0*- #/SE0+0T- 2)1

,0(4-+-,) *34) /04) 53/0+1)+ ?+1O3*-4 ,0 @3GE1d-B ()*G)-*E0 ,0.)*GE+- - (K/1-

,- ,0(1GX) /+)20+1,- *) l-*,-,) ,0 50L3+-*d- *" J"cq!b:$ fE+-*G1E-,) 0.

P34L-,) 0. !Hb!!bcppcgB O0. ().) - 41.1*-+ ,020+1,- /04- l1*1GE+- <41-*-

7-4.)* *- >0(4-.-dX) !c"t!ob;#B 0. !^b!!bcp!HB -P31[-,- /04- #GG)(1-dX) ,)G
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@3GE1d-B .-G C30 ) -(0GG) Q #/SE0+0T- 0+- E0++RM04B +-[X) /04- C3-4 - $%&#' E0+1- G0
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0LMIV?IL^ LH GOGbG?ILH KG NMLiV IMVlRKLH VSRbV^ `J?KVKL ?L _JG MGOVIVKL NLM

JbV 4LbRHHfL 0VMOVbG?IVM KG "?_JmMRIL^ kGb SLbL ?L SL?IGvKL KG IGHIGbJ?hLH G IVbkmb

Gb KGSRHoGH pJKRSRVRH HJNMVSRIVKVH^ G?IG?KG9HG _JG V MGVORlVefL KG Jb ?LiL 3VJKL

*?IMLNLOPQRSL^ HGMRV RbNMGHSR?KciGO NVMV HV?GVM ILKVH VH KviRKVH OGiV?IVKVHD

.^ ?GHHG HG?IRKL^ RbNLMIV?IG SRIVM L 0MLpGIL KG )GSMGIL 3GQRHOVIRiL ?@
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4JbNMG VR?KV KGHIVSVM _JG NLM R?RSRVIRiV KL $G?VKLM �G_JR?hV !VMR?hL^ `LR

NMLILSLOVKL pJ?IL VL $G?VKL 5GKGMVO L 0MLpGIL KG )GSMGIL 3GQRHOVIRiL ?j =<B^ KG ;<;<^ SJpV

GbG?IV IMVl _JG �$JHIV LH G`GRILH KL )GSMGIL KL 0MGHRKG?IG KV 'GNvkORSV^ KG =F KG VkMRO KG

;<<B^ HGb ?vbGML^ _JG hLbLOLQV V KGbVMSVefL VKbR?RHIMVIRiV KV %GMMV "?KcQG?V *NTIGMGUV^

OLSVORlVKV ?L !J?RScNRL KG $fL 5mORr KL ~R?QJ^ ?L .HIVKL KL 0VMg^ GHIVkGOGSG?KL LH HGJH

MGVRH ORbRIGH�^ L _JVO GHIg Gb IMVbRIVefL SLb V vOIRbV `VHG Gb ;B:<E:;<;< 9 0JkORSVKL ?L )$5

0gQR?VH ]E\9]A< 9 )$5 ?@ ;\D
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`R?VORKVKG KG HJHIVM LH G`GRILH KL KGSMGIL NMGHRKG?SRVO _JG hLbLOLQLJ V %" *NTIGMGUV^

KGbL?HIMV VR?KV bVRH V SLbNOGrRKVKG KV HRIJVefL KV %GMMV "?KcQG?V Gb _JGHIfLD
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KL (574"( #@ ;<;;:;<;<:0'.$:5,#*" W;A=;=FAX G?KGMGeVKL VL 4hG`G KG /VkR?GIG KV

$GSMGIVMRV9.rGSJIRiV KL !R?RHImMRL KV +JHIReV G $GQJMV?eV 0vkORSV W!+$0X^ bV?R`GHIV?KL L

R?IGMGHHG ?V SL?SRORVefL G R?KRSV?KL MGNMGHG?IV?IG KV 5,#*" NVMV NLHHciGO IMVIVIRiVD
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56>>8 fCA58;<=N D6B8 "t) =D=>@;<= p 96H@><= 5= q8C5= $A?9=D=BIJ@:= 96K696A?6 p
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R?IGMKRILJ^ NVMV G`GRIL KG HGQJMV?eV G QVMV?IRV KG iRKV KLH c?KRLH 0VMVnV?f^ JM?V gMGV KG

;]]D\<< hV^ NMLNL?KL GHIJKLH KG RKG?IR`RSVefL G KGORbRIVefLD 5,#*"> 2MVHcORV^ ?LiGbkML:\BD

2'*$"3D !R?RHImMRL KV +JHIReVD 0LMIVMRV ?@ ;]B^ KG ;\ KG bVRL KG =FF;D )GORbRIV V IGMMV

R?KcQG?V G KGSOVMV JbV gMGV KG F\<D<<<^<< hGSIVMGH KG NLHHG NGMbV?G?IG KLH c?KRLH

0VMVnV?fHD !R?RHImMRL KV +JHIReVD 2MVHcORV^ bVRL KG =FF;D

2'*$"3D !R?RHImMRL KV +JHIReVD 0LMIVMRV ?@ =D=F;^ KG E= KG KGlGbkML KG ;<<=D )GSOVMV KG

NLHHG NGMbV?G?IG KL QMJNL R?KcQG?V 0VMVnV?f V %GMMV "?KcQG?V *0�%.'.�*^ SLb

HJNGM`cSRG VNMLrRbVKV KG BBED<<< hgD !R?RHImMRL KV +JHIReV^ +V?GRML KG ;<<;

2'*$"3D !R?RHImMRL KV +JHIReVD 0('%*'"* #@ ;A\=^ ). ;= ). $.%.!2'( ). ;<<CD

)GSOVMV KG NLHHG NGMbV?G?IG KL QMJNL R?KcQG?V 0VMVnV?f V %GMMV "?KcQG?V *0�%.'.�*

SLb HJNGM`cSRG VNMLrRbVKV KG BBED<<< hV G NGMcbGIML IVbkmb VNMLrRbVKL KG ]B\ nbD
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$%+D !*#)*)( ). $./,'*#-*D \;C= )5 ;<<;:<<;BBE<9ED 'GOVILM> !R?RHIML
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GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA Nº 1.192, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto n° 1.775, de 8 
de janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, objetivando a definição 
de limites da Terra Indígena APYTEREWA, constante do processo FUNAI/BSB/2292/91e 

CONSIDERANDO que a terra indígena localizada nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu, Estado do Pará, ficou 
identificada nos termos do § 1° do art. 231 da Constituição Federal e inciso I do art. 17 da Lei n° 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973, como sendo tradicionalmente ocupada pelo grupo indígena Parakanã; 

CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 064 / CEA de 13 de novembro de 1991, da Resolução nº 039/ CEA de 28 de 
novembro de 1991 e Despacho do Presidente nº 039/FUNAI de 06 de dezembro de 1991, publicada no D.O.U. de 10 de 
dezembro de 1991; 

CONSIDERANDO que a declaração de ocupação indígena e definição dos limites propostos visam assegurar apoio e 
proteção ao Grupo Indígena Parakanã, conforme determinações legais; 

CONSIDERANDO os termos do Despacho nº 17/MJ/97 que determinou a adequação dos limites propostos pela FUNAI, 
resolve: 

Art. 1° Declarar de posse permanente do grupo indígena Parakanã a Terra Indígena APYTEREWA, com superfície 
aproximada de 773.000 ha (setecentos e setenta e três mil hectares) e perímetro também aproximado de 678 km 
(seiscentos e setenta e oito quilômetros), assim delimitada: NORTE : Partindo do ponto P-01 de coordenadas geográficas 
aproximadas 05°30`10`` S e 52°40`50`` WGr., situado na confluência do rio Xingu com o Igarapé Bom Jardim, segue 
por este, à montante, até o ponto P-02 de coordenadas geográficas aproximadas 05°26`45`` S e 52°16`36`` WGr., 
situado na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por este, à montante, até o ponto P-03 de 
coordenadas geográficas aproximadas 05°26`57`` S e 52°00`36`` WGr., localizado próximo de sua cabeceira; daí, 
segue por linha reta até o ponto P-04 de coordenadas geográficas aproximadas 05º22`41" S e 52º00`45" WGr., situado 
na cabeceira de um igarapé sem denominação afluente do rio Branco de Cima; daí, segue pelo igarapé sem 
denominação, à jusante, até o rio Branco de Cima e por este, à jusante, até o ponto P-05 de coordenadas geográficas 
aproximadas 05º15`19" S e 51º26`08" WGr., situado na confluência com o rio Bacajá. LESTE : Do ponto antes descrito, 
segue pelo rio Bacajá, à montante, até o ponto P-06 de coordenadas geográficas aproximadas 05º32`32" S e 51º35`21" 
WGr., situado na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por este, à montante até o ponto P-07 de 
coordenadas geográficas aproximadas 05º 50`22" S e 51º40`28" WGr., situado em sua cabeceira; daí, segue por linha 
reta até o ponto P-08 de coordenadas geográficas aproximadas 05º51`01" S e 51º40`50" WGr., situado na confluência 
de dois igarapés sem denominação; daí, segue pelo igarapé principal, à jusante, até o ponto P-09 de coordenadas 
geográficas aproximadas 05º55`04" S e 51º42`31" WGr., situado na confluência com outro igarapé sem denominação; 
daí, segue por este, à jusante, até o ponto P-10 de coordenadas geográficas aproximadas 05º59`49" S e 51º50`54" 
WGr., situado na confluência com o igarapé São Sebastião; SUL : Do ponto antes descrito segue pelo igarapé São 
Sebastião, à jusante, até o ponto P-11 de coordenadas geográficas aproximadas 05º51`08" S e 52º32`37" WGr., situado 
na confluência com o rio Xingu. OESTE : Do ponto antes descrito, segue pelo rio Xingu à jusante, até o ponto P-01, início 
da descrição deste perímetro. A Base Cartográfica utilizada na elaboração deste memorial : SB-22-V-D-I, SB-22-V-D-II, 
SB-22V-D-III, SB-22-V-D-IV, SB-22-V-D-V, SB-22-V-D-VI, SB-22-V-C-VI e SB-22-X-B-II - Escala 1:100.000 - IBGE - 
1985. 

Art. 2° A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da terra indígena ora declarada, para posterior homologação 
pelo Presidente da República, nos termos do art. 19, § 1° , da Lei n° 6.001/73 e do art. 5° do Decreto n° 1.775/96. 

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 267/MJ, de 28.05.92. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO 
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3623249                            08620.009405/2021-51

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO AOS ESTUDOS E PESQUISA

 

OFÍCIO Nº 148/2021/AAEP/FUNAI

Brasília, data da assinatura eletrônica.

A Sua Senhoria a Senhora

MARIA BONOME PEDERNEIRAS BARBOSA

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - PPGAS 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro

Quinta da Boa Vista, s/n, São Cristóvão

Rio de Janeiro - RJ

20940-040

 

Assunto: Ingresso em Terra Indígena.
Referência: Processo nº 08620.009405/2021-51.

 

 

Senhora Maria Barbosa,

  

1. Refiro-me à viabilidade de solicitação de autorização para ingresso na Terra Indígena
Alto Rio Negro, povo Arapáso,  para a realização da pesquisa cientifica intitulada:

  “Pesquisa  etnográfica  com  os  Arapaso:  povo  indígena  da  região  do  Alto  Rio
Negro”. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - PPGAS  na
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2. O ingresso em terra indígena está regulamentado pela Portaria nº 177/PRES/2006,
que trata do direito autoral/uso de imagens dos indígenas, e pela Instrução Normativa nº 001/PRES
/1995, que regulamenta a pesquisa científica. Tais normativas podem ser acessadas pelo site da
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Funai,   www.funai.gov.br/index.php/servicos/ingresso-em-terra-indigena,  no  qual  também  é
possível obter orientações para o pedido de autorização de ingresso em terra indígena.

3. As autorizações para ingresso em terra indígena são de competência exclusiva da
Presidência da Funai, após a instrução de processo administrativo, observando-se a anuência prévia
dos representantes dos povos indígenas envolvidos, conforme disposto na Convenção 169 da OIT,
nos artigos 6º e 7º.

4. Em pesquisa no Sistema de Informações Indigenista (SII), da FUNAI, foi verificado
que a  área  pretendida  "Alto  Rio Negro",  para a  realização do trabalho,  encontra-se  apenas  no
processo  como  "Declarada"   -   Complementares  de  regularização  fundiária,   não  cabendo
oficialmente a permissão deste órgão para o ingresso pretendido em área de Declarada.

5. Ressalta-se  aqui  o  reconhecimento  da  importância  de  tal  pesquisa  para  o  grupo
indígena   Arapáso,  sendo  assim   não  há  possibilidade  de  emitir   autorização  para
essa  Terra   Indígena,  no  momento,  em  área   não  HOMOLOGADA/REGULARIZADA.  Deste
modo,   esta  Fundação  não  possui  a  prerrogativa  institucional   para  autorizar  o  ingresso
da pesquisadora na área solicitada.

6. Salienta-se   que  eventuais  dúvidas   ou  maiores  esclarecimentos,  poderão  ser
realizados pelo telefone: (61) 3247-6022/6050  e/ou correio-eletrônico (e-mail): aaep@funai.gov.br.

  

                          Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS
Assessor AAEP/PRES-FUNAI

Documento	assinado	eletronicamente	por	Alexandre	Rocha	dos	Santos,	Assessor(a),	em
23/11/2021,	às	09:59,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3623249	e	o	código	CRC	DB2751D9.

Referência:	Caso	responda	este	OUcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.009405/2021-51 SEI	nº	3623249
 

SCS Quadra 09 Edifício Parque Cidade Corporate Torre B Sala 1102 11° andar, Setor Comercial Sul - Bairro
Asa Sul

CEP 70308-200 Brasília - DF (61) 3247-6022 - http://www.funai.gov.br
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INSTITUTO	NACIONAL	DE	COLONIZAÇÃO	E	REFORMA	AGRÁRIA
SBN	Quadra	01	Bloco	D	Lote	32,	EdiFcio	Palácio	do	Desenvolvimento	18º	andar	-	Bairro	Asa	Norte,	Brasília/DF,	CEP	70057-900

OFcio	nº	12895/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA

A	Sua	Senhoria	o	Senhor

FRANKLIMBERG	RIBEIRO	DE	FREITAS

Presidente

Fundação	Nacional	do	Índio	-	FUNAI

SCS	-	Quadra	09	Bloco	B	Ed.	Parque	Cidade	Corporate

70.308-200	-	Brasília-DF

Assunto: Certificação de imóveis rurais contíguos à terras indígenas.

 

Senhor	Presidente,

 

1. Ao	cumprimentá-lo	cordialmente,	reporto-me	à	NOTA	TÉCNICA	Nº	855/2019/GABT-
1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA, 	 disciplinando 	 os 	 procedimentos 	 operacionais 	 e 	 administra^vos 	 a
serem	observados	nos	serviços	de	cer^ficação	de	imóveis	rurais	que	se	confrontam	com	terras
indígenas.

2. O	citado	documento,	cuja	cópia	encontra-se	em	anexo,	estabelece,	em	seu	ar^go	3º
que,	para	os	propósitos	dos	serviços	de	cer^ficação	de	imóveis	rurais,	os	gestores	das	informações
geoespaciais	correspondentes	às	terras	indígenas,	promovam	as	análises	de	superposição	total	ou
parcial 	dos	 imóveis	rurais, 	considerando	apenas	aquelas	em	que	 incidirem	sobre	os	polígonos
correspondentes	às	terras	indígenas	homologadas,	e/ou	regularizadas.

3. Este	procedimento	desconsidera	a	sobreposição	de	imóveis	rurais	cer^ficados,	com
terras	indígenas	que	se	encontrem	com	o	status	“terra	em	estudo”,	e/ou	“terra	delimitada”,	e/ou
"declaradas",	e/ou	"demarcadas",	como	elemento	impedi^vo	para	o	prosseguimento	da	análise
dos	requerimentos	de	cer^ficação.

4. Como 	 se 	observa, 	 o 	 ato 	norma^vo 	proposto 	não 	 considera, 	 para 	 a 	 análise 	 de
superposição,	as		etapas	que	a	demarcação	de	terras	indígenas	deve	cumprir.

5. Isso	posto, 	solicito	à	Vossa	Senhoria	que	se	manifeste	sobre	a	adequação	deste
entendimento,	à	luz	da	normas	e	legislação	que	regem	a	matéria.
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6. Caso 	haja 	concordância, 	 solicito 	à 	Vossa 	Senhoria 	que 	oriente 	os 	 servidores 	da
FUNAI, 	 responsáveis 	 pela 	 gestão 	 das 	 informações 	 geoespaciais 	 correspondente 	 às 	 terras
indígenas,	e	que	integram	a	base	de	dados	georreferenciados	do	SIGEF,	a	adotarem	este	novo
procedimento 	 para 	 os 	 requerimentos 	 que 	 já 	 se 	 encontram 	 sob 	 sua 	 apreciação
e	aguardando	decisão,	bem	como	daqueles	que	serão	subme^dos	a	par^r	desta	data.

Atenciosamente,

ANEXO:	I	-	Nota	Técnica	855	(3063580)

Documento	assinado	eletronicamente	por	João	Carlos	de	Jesus	Corrêa,	Presidente,	em
28/03/2019,	às	18:02,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	auten^cidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hups://sei.incra.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3061519	e	o	código	CRC	24408EE5.

Referência:	Caso	responda	este	OFcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	54000.034236/2019-97 SEI	nº	3061519
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

NOTA	TÉCNICA	Nº	855/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA

PROCESSO	Nº	54000.034236/2019-97

INTERESSADO:	GABINETE	DA	PRESIDÊNCIA

NOTA	TÉCNICA	QUE	TRATA	DA	ANÁLISE	DE	SOBREPOSIÇÃO	DE	IMÓVEIS	RURAIS	COM	TERRAS
INDÍGENAS

Dispõe 	 sobre 	 os 	 procedimentos 	 operacionais 	 e 	 administraGvospara 	 a 	 análise 	 de
sobreposição 	 de 	 imóveis 	 rurais 	 com 	 terras 	 indígenas, 	 decorrente 	 dos 	 serviços 	 de
cerGficação	de	imóveis	rurais	prestados	pelo	InsGtuto	Nacional	de	Colonização	e	Reforma
Agrária.

O 	 DIRETOR 	 DE 	 ORDENAMENTO 	 DA 	 ESTRUTURA 	 FUNDIÁRIA 	 SUBSTITUTO 	 DO 	 INSTITUTO
NACIONAL 	DE 	 COLONIZAÇÃO 	E 	REFORMA 	AGRÁRIA 	 – 	 INCRA, 	 no 	 uso 	 das 	 suas 	 atribuições,
conferidas 	 pelo 	 Art. 	 13, 	 especificamente 	 ao 	 conGdo 	 nos 	 incisos 	 IV, 	 XV 	 e 	 XVI, 	 da 	 Estrutura
Regimental	deste	InsGtuto,	aprovada	pelo	Decreto	nº	8.955,	de	11	de	janeiro	de	2017,	publicado
no	Diário	Oficial	da	União	de	12	de	janeiro	de	2017,	combinado	com	o	art.	66,	do	Regimento
Interno	do	INCRA,	aprovado	pela	Portaria	nº	338,	de	09	de	março	de	2018,	e

CONSIDERANDO	o	art.	176,	e	seus	§3º,	§4º	e	§5º,	da	Lei	6.015,	de	31	de	dezembro	de	1973,	e	as
suas	alterações,	introduzidas	pelas	leis	nº	10.267/2001,	nº	10.931/2004,	e	nº	11.952/2009;

CONSIDERANDO	que	a	missão	do	InsGtuto	Nacional	de	Colonização	e	Reforma	Agrária	–	INCRA,	é
implementar 	 a 	 políGca 	 de 	 reforma 	 agrária 	 e 	 realizar 	 o 	 ordenamento 	 fundiário 	 nacional,
contribuindo	para	o	desenvolvimento	rural	sustentável;

CONSIDERANDO	que	a	gestão	da	estrutura	fundiária	brasileira	envolve	o	conhecimento	da	malha
fundiária,	que	é	decorrente	das	aGvidades	de	cadastramento	e	cerGficação	de	imóveis	rurais;	e

CONSIDERANDO	que	a	análise	de	sobreposição,	total 	ou	parcial, 	envolvida	exclusivamente	nos
serviços	de	cerGficação	de	parcelas	rurais,	tal	como	definido	no	Capítulo	3	do	Manual	Técnico	de
Limites 	e 	Confrontações, 	do	SIGEF, 	é 	devida	somente	a 	 imóveis 	 rurais 	que	possuam	htulo	de
domínio,	com	a	respecGva	matrícula	aberta	em	cartório	de	registro	de	imóveis,	ou	passíveis	de
Gtulação;

CONSIDERANDO	que	o	processo	de	regularização	das	terras	indígenas	é	composto	de	seis	etapas	-
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terra	em	estudo,	terra	delimitada,	terra	declarada,	terra	demarcada,	terra	homologada	e	terra
regularizada;

RESOLVE:

Art.1º	Fica	definido	que,	para	os	efeitos	desta	Nota	Técnica,	cadastro	georreferenciado	do	INCRA,
tal	como	invocado	no	§5º,	do	Art.	176,	da	Lei	6.015/73,	corresponde	à	base	de	dados	composta
pelas	parcelas	já	cerGficadas	e/ou	georreferenciadas,	e	integrantes	dos	sistemas	geoespaciais	da
Autarquia,	denominados	Sistema	Nacional	de	CerGficação	de	Imóveis	–	SNCI,	e	Sistema	de	Gestão
Fundiária	-	SIGEF;

Art. 	 2º 	Determinar 	 que 	 somente 	 a 	 sobreposição 	 total 	 ou 	 parcial 	 de 	 imóveis 	 rurais, 	 com 	os
polígonos	correspondentes	às	terras	indígenas	homologadas	e/ou	regularizadas,	seja	considerada
para	o	atendimento	dos	requerimentos	de	cerGficação	de	imóveis	rurais	submeGdos	ao	SIGEF,
além	daquelas	restrições	já	previstas	no	Art.	3º	da	Instrução	NormaGva	INCRA	nº	77,	de	23	de
agosto	de	2013.

Art.	3º	Determinar	que,	para	os	propósitos	dos	serviços	de	cerGficação	de	imóveis	rurais,	e	em
decorrência 	 do 	 estabelecido 	 no 	 arGgo 	 anterior, 	 os 	 gestores 	 das 	 informações 	 geoespaciais
correspondentes	às	terras	indígenas,	promovam	as	análises	de	superposição	dos	imóveis	rurais,
considerando 	 apenas 	 aquelas 	 que 	 incidirem 	 total 	 ou 	 parcialmente 	 sobre 	 os 	 polígonos
correspondentes	às	terras	indígenas		homologadas,	e/ou	regularizadas.

Art.	4º	Determinar	que	este	procedimento	seja	adotado	para	a	conclusão	de	análises	pendentes
bem	como	para	aquelas	que	serão	submeGdas,	doravante,	ao	SIGEF.

Art.	5º	Permanecem	em	vigor	todas	as	orientações	descritas	na	Instrução	Norma.va	INCRA	nº	77,
de	23	de	agosto	de	2013	e	no	Manual	para	Gestão	da	Cer.ficação	de	Imóveis	Rurais,	do	SIGEF,
edição	de	2013,	especialmente	aquelas	conGdas	no	seu	parágrafo	3º,	item	6.2	Sobreposição	com
Polígono	não	Pertencente	ao	Cadastro	Georreferenciado.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Stanislau	Antônio	Lopes,	Diretor(a)	Subs[tuto(a),
em	28/03/2019,	às	09:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenGcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hlps://sei.incra.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3063580	e	o	código	CRC	7D488A5C.
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Referência:	Processo	nº	54000.034236/2019-97 SEI	nº	3063580
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INSTITUTO	NACIONAL	DE	COLONIZAÇÃO	E	REFORMA	AGRÁRIA
SBN	Quadra	01	Bloco	D	Lote	32,	EdiFcio	Palácio	do	Desenvolvimento	18º	andar	-	Bairro	Asa	Norte,	Brasília/DF,	CEP	70057-900

OFcio	nº	16744/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA

Ao	Senhor
FRANKLIMBERG	RIBEIRO	DE	FREITAS
Presidente
Fundação	Nacional	do	Índio	-	FUNAI
SCS	-	Quadra	09	Bloco	B	Ed.	Parque	Cidade	Corporate
70.308-200	-	Brasília-DF

Assunto: Providências decorrentes por essa Fundação, referentes à expedição da Nota Técnica
n° 855.

Senhor	Presidente,

Trata-se 	 do 	 OFcio 	 nº 	 12895/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA, 	 de 	 28 	 de
março	de	2019,	que	encaminhou	a	Nota	Técnica	nº	855/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA,
que	dispõe	sobre	os	procedimentos	operacionais	e	administraavos	para	a	análise	de	sobreposição
de	imóveis	rurais	com	terras	indígenas,	decorrente	dos	serviços	de	ceraficação	de	imóveis	rurais
prestados	pelo	Incra.

Transmito 	ao 	Senhor, 	que	se 	 torna 	 imperaavo	a 	 rearada	da 	obstrução	 indevida
ocasionada	pela	 inserção	prematura	de	dados	 ligados	às	terras	"não	decretadas", 	como	terras
indígenas	na	base	de	dados	do	SIGEF.	

Reitero 	 que, 	 a 	 Nota 	 Técnica 	 n° 	 855/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA,
expedida	por	esta	Autarquia,	definiu	claramente	o	que	deve	ser	inserido,	não	deixando	dúvidas
quanto	às	providências	decorrentes	e	imediatas	a	serem	levados	a	caso.

Dessa	maneira,	solicito-vos	a	apreciação,	em	caráter	de	urgência,	do	preconizado
pela 	 referida 	Nota 	Técnica, 	bem	como	a 	 rearada 	de 	dados 	 inseridos 	 indevidamente 	por 	essa
Fundação	no	SIGEF.	

Atenciosamente,

 

ANEXO:	I	-	OFcio	12895	(3061519)
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ANEXO:	II	-	Nota	Técnica	855	(3063580)

Documento	assinado	eletronicamente	por	João	Carlos	de	Jesus	Corrêa,	Presidente,	em
15/04/2019,	às	17:28,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenacidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hrps://sei.incra.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3219278	e	o	código	CRC	EED93677.

Referência:	Caso	responda	este	OFcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	54000.034236/2019-97 SEI	nº	3219278
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1240189                            08620.004220/2019-35

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Informação Técnica nº 26/2019/ASSTEC-FUNAI

Em 16 de abril de 2019

Ao Senhor Diretor
 

Assunto: Proposta do INCRA de alteração de regras de certificação de imóveis rurais com
sobreposição em terras indígenas.

 

1. Trata-se  do  Ofício  n°  12895/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA
(1215233),  que  se  reporta  à  NOTA  TÉCNICA  N2  855/2019/GABT-1/GABT/GAB/P
/SEDE/INCRA, a qual tem por escopo disciplinar os procedimentos operacionais e administrativos
a serem observados nos serviços de certificação de imóveis rurais que se confrontam com terras
indígenas.

2. O citado documento estabelece que, para os propósitos dos serviços de certificação
de imóveis rurais, os gestores das informações geoespaciais correspondentes às terras indígenas,
promovam as análises de superposição total ou parcial dos imóveis rurais, considerando apenas
aquelas em que incidirem sobre os polígonos correspondentes às terras indígenas homologadas e/ou
regularizadas.

3. Diante  do  ato  normativo  proposto,  o  Presidente  daquela  autarquia  solicita
manifestação da Funai quanto ao entendimento exarado, notadamente sobre à sua adequação às
normas e legislação vigentes sobre a matéria.

4. Isso posto, são analisados nesta Informação Técnica os aspectos técnicos quanto à
matéria sob foco, antevendo suas implicações fáticas e administrativas sobre terras indígenas, além
das repercussões legais e constitucionais acerca do tema.

5. Inicialmente,  deve-se  pontuar  que  a  matéria  em  questão  diz  respeito  a  atos
administrativos que têm incidência sobre terras indígenas, o que nos impõe, por sua vez, a premissa
de que seus contornos procedimentais devem necessariamente observar os critérios estabelecidos
pelo  art.  231  da  Constituição  Federal  de  1988,  que  enseja  a  matriz  constitucional  relativa  ao
indigenato.

6. O supracitado dispositivo constitucional em referência prescreve como norma-base
os direitos territoriais assegurados aos povos indígenas em relação às terras que tradicionalmente
ocupem, competindo à  União o  dever  de  demarcá-las,  bem como o dever  de  proteger  e  fazer
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respeitar todos os seus bens. E ao estabelecer esse regramento, inseriu em seu cerne que se trata, na
verdade,  de  norma  que  assegura  direitos  que  são  congênitos  e  originários,  sendo,  portanto,
anteriores a quaisquer escrituras.

7. Como decorrência do indigenato, nos termos da CF/88, estabeleceu coerentemente a
norma constitucional que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes (§ 2º), sendo tais terras, além disso, inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
imprescritíveis (§ 4º). E ainda, jogando luz para a sua real concretização, estabeleceu que “são
nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do
solo,  dos  rios  e  dos  lagos  nelas  existentes  [...]  não  gerando a  nulidade  e  a  extinção direito  a
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa fé” (§ 6º).

8. Ora, considerando o modelo jurídico de civil law presente na maioria dos países
ocidentais, como é o caso do Brasil, espera-se que o conjunto de normas seja estabelecido como um
todo sistêmico,  lógico e  integrado,  sob pena de se  caracterizarem incoerências,  inconsistências
lógicas,  disparidades  e  conflitos  normativos  que  não  comportam  uma  racionalidade  jurídica
pertinente para a solução de controvérsias nas relações entre particulares, nas relações entre Estado
e particulares e nas relações entre Estados.

9. No caso em questão, são introduzidas modificações quanto à compreensão referente
à certificação de imóveis de particulares, passando o INCRA a adotar o entendimento de que, para
os  propósitos  de  certificação  de  imóveis  rurais,  os  gestores  das  informações  geospaciais
correspondentes às terras indígenas promovam as análises de superposição total  ou parcial  dos
imóveis rurais considerando apenas aquelas em que incidam sobre polígonos correspondentes às
terras  homologadas  e/ou  regularizadas  –  deixando,  portanto,  de  considerar  os  polígonos
correspondentes às terras delimitadas e às terras declaradas.

10. Considerando a legislação vigente, pretende o INCRA redefinir a matéria a partir de
atos  administrativos  gerais/normativos,  visando  abranger  a  situação  operacional/administrativa
quanto à certificação de imóveis em razão da sobreposição ou não em terras indígenas. Em direito
administrativo, atos administrativos normativos (como resoluções, portarias, regulamentos etc) são
aqueles de natureza genérica e abstrata que dispõe sobre uma determinada circunstância, com vistas
a produzir efeitos reiterados em relação a todos aqueles que vierem a se enquadrar nela. Todavia,
ainda  que  atos  administrativos  normativos  pretendam  regulamentar  matéria  já  prevista  em
dispositivos legais e constitucionais, temos, por premissa básica, que tais previsões devem manter
coerência com a sistemática das normas jurídicas, a fim de se evitar colisões quanto aos sentidos
objetivos presentes nas normas válidas existentes no ordenamento jurídico.

11. O  Sistema  de  Gestão  Fundiária  (SIGEF)  foi  instituído  como  uma  ferramenta
eletrônica desenvolvida buscando subsidiar a governança fundiária integrada do território nacional.
Por meio do SIGEF, são realizadas a certificação de dados referentes a limites de imóveis rurais
(conforme § 5º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973) e a gestão de contratos de
serviços de georreferenciamento com a administração pública, destacando-se como um dos deveres
precípuos conferidos ao INCRA certificar que não haja sobreposições de poligonais referentes a
imóveis distintos.

12. No tocante às terras indígenas especificamente, há de se frisar ainda que tais terras
são tidas como da União, sendo que o procedimento administrativo demarcatório culmina em ato
meramente declaratório, o que significa dizer que não constitui nem desconstitui direitos. Por tal
motivo,  uma  vez  constatado  tratar-se  de  terras  indígenas,  ao  INCRA  é  vedado  proceder  à
certificação de imóveis, em consonância com o que dispõe o art. 231 da CF/88. Questão que se
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impõe,  entretanto,  é  quanto  a  qual  momento  do  procedimento  demarcatório  em  que  se  deve
reconhecer  como terra  indígena  para  fins  de  atendimento  das  demandas  em que  se  requere  a
certificação de imóveis.

13. Para  trazer  à  tona  os  delineamentos  normativos  para  a  correta  compreensão  da
questão,  fundamental  se  faz  destacar  a  natureza  meramente  declaratória  do  procedimento
administrativo  de  identificação  e  delimitação  de  terras  indígenas.  Com isso,  entende-se  que  o
Estado,  ao  levar  a  termo  o  procedimento  administrativo,  apenas  está  a  reconhecer  direitos
congênitos,  originários,  preexistentes  a  quaisquer  escrituras.  Em  razão  disso,  temos  que  o
reconhecimento de  terras  indígenas  pelo  Estado não se  dá  tão  apenas  com a  homologação do
procedimento  demarcatório,  tampouco  apenas  após  a  sua  regularização.  Pelo  contrário,  como
corolário do direito do indigenato, consagrado pela CF/88, o ato administrativo de homologação e
mesmo  o  ato  administrativo  de  declaração  apenas  chancelam  os  estudos  de  identificação  e
delimitação realizados pelo órgão competente (no caso, a Funai) e que culminam na decisão do
Presidente da Fundação quanto à delimitação da Terra Indígena, esse sim o ato administrativo a
partir  do qual o Estado passa a reconhecer oficialmente a ocupação tradicional de determinada
comunidade  indígena,  mediante  a  publicação  do  Relatório  Circunstanciado  de  Identificação  e
Delimitação, com a proposta de delimitação de limites, conforme art. 1º e art. 2º, caput e § 7º, do
Decreto 1.775/96.

14. É possível colacionar subjacente a esse entendimento, por exemplo, o que dispõe o
art. 8º do Provimento n. 70, de 12 de Junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe
sobre abertura de matrícula e registro de terra indígena: “Poderão ainda ser realizadas averbações
da existência de processos demarcatórios de terras indígenas em matrículas de domínio privado
existentes nos seus limites”.

15. Vale destacar que o registro de bens imóveis e de direitos a eles relativos visa à
garantia de autenticidade, segurança e eficácia dos assentos de atos jurídicos inter vivos ou mortis
causa, bem como a sua simples validade perante terceiros ou buscando sua mera disponibilidade.
Assim, dispõe o § 3º do art. 246 da Lei de Registros Públicos que “constatada, durante o processo
demarcatório, a existência de domínio privado nos limites da terra indígena, a União requererá ao
Oficial de Registro a averbação, na respectiva matrícula, dessa circunstância”.

16. Ora, se a própria legislação vigente confere à Funai a prerrogativa de averbação em
matrículas de imóveis sobrepostos a terras indígenas durante o processo demarcatório, sabendo-se
que averbação é o ato pelo qual o registrador elucida, modifica ou restringe o registro, vislumbra-se
que a legislação infraconstitucional corrobora o critério constitucional acima resgatado, afastando o
entendimento equivocado de que só se poderia reconhecer como terra indígena os procedimentos já
concluintes (homologação/regularização).

17. A averbação, como prerrogativa conferida à Funai, é um exemplo de instrumento
que objetiva dar conhecimento da existência de terra indígena, ainda que respectivos procedimentos
administrativos  ainda  não  tenham  sido  concluídos.  É  uma  forma  de,  em  outras  palavras,  dar
publicidade, de modo que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao que
tenha sido inscrito no registro.

18. Nesse sentido, considerando que a lógica da sistemática do direito administrativo é
que  os  atos  administrativos  sejam  conduzidos  pelo  princípio  da  publicidade  e  pela  boa  fé,
incoerente  seria  se  a  Administração  Pública  não  oportunizasse  aos  particulares  conhecer  da
existência de procedimentos administrativos (de terras indígenas delimitadas ou já declaradas), o
que  poderia  acarretar  grande  insegurança  jurídica.  Isso  porque  a  publicidade  dos  atos
administrativos em torno dos atos registrais está diretamente relacionada à segurança das operações
realizadas com o imóvel, tornando ciente a todos tanto o direito de propriedade imobiliária, quanto
suas mutações ou ônus que venham incidir sobre os bens imóveis.

SEI/FUNAI - 1240189 - Informação Técnica http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

3 de 6 02/11/21, 17:07



19. Ressalte-se que terras de ocupação tradicional, nos moldes do art. 231 da CF/88, são
indisponíveis, em razão do interesse público primário decorrente da própria Constituição, é dizer,
em razão do direito ao usufruto exclusivo conferido aos povos indígenas, o que, em outros termos,
pode ser compreendido como direito coletivo assegurado em virtude de seu caráter difuso. Como
decorrências da indisponibilidade do interesse público, nos termos definidos pela referida norma
constitucional, temos o que segue:

Ao(s) agente(s) público(s) não é facultada a prerrogativa de abrir mão dos poderes
instrumentais voltados, de maneira vinculada, para a consecução de um determinado fim
previamente estabelecido por normas constitucionais e infraconstitucionais;
Ao administrador público não é facultada a prerrogativa de gerir o Estado desvinculado do
interesse público primário (estabelecido materialmente a partir das normas constitucionais e
infraconstitucionais);
Ao administrador público veda-se dispor livremente dos deveres entregues pelas normas
constitucionais e infraconstitucionais; e
Ao administrador público é imposto o dever de zelar pelo interesse público (compreendido a
partir do materialmente delineado pelas normas constitucionais e infraconstitucionais).

20. Ora,  acaso  o  administrador  público  renunciasse  aos  poderes  de  agir  para  a
consecução da gestão fundiária integrada, preterindo a observância vinculada dos ditames do art.
231 da CF/88, acarretaria uma insegurança jurídica de grandes proporções entre a fase de terras
indígenas  delimitadas  e  a  fase  de  terras  indígenas  regularizadas.  Isso  porque,  ao  conferir  ao
particular documentação comprobatória de título de domínio, viria a autorizar direitos típicos da
propriedade civil, autorizando particulares a usar, gozar e dispor livremente do bem imobiliário.
Significa dizer ainda que o Estado, neste caso, ao praticar ato administrativo tendente a constituir
direitos a particulares, estará:

legitimando, contra constitutionis, a situação de que não irá mais reconhecer terras indígenas;
ou então estará praticando atos administrativos conflitantes, avessos à racionalidade e à lógica
jurídicas.

21. Pelo  primeiro  argumento,  subentende-se  que:  se  o  próprio  Estado estaria  a  criar
direitos referentes a determinadas áreas poligonais reivindicadas por particulares (ou instrumentos
capazes de constituir direitos), deve-se por isso entender que esse mesmo Estado não irá reconhecer
a  tradicionalidade  de  terras  indígenas  de  procedimentos  administrativos  em  andamento?  Se  a
resposta ao questionamento for afirmativa, encontramos flagrante vedação constitucional, haja vista
que  se  trata  a  matéria  de  questão  de  Estado  e  não  de  governo,  em decorrência  de  prescrição
constitucional e de tratados internacionais. Mas, por outro lado, se a resposta ao questionamento for
negativa, estar-se-á afirmando que o próprio Estado estaria legitimando soluções administrativas
contraditórias  e  conflitantes,  o  que  inevitavelmente  viria  a  acarretar  instabilidades  e  conflitos
fundiários, além de danos ao erário (danos ao erário em razão do dispêndio decorrente dos próprios
atos administrativos que fatalmente teriam de ser desfeitos, danos ao erário em razão dos enormes
dispêndios para desconstituição de títulos,  além de danos ao erário decorrentes dos inevitáveis
pedidos judiciais de indenizações pelo fato do próprio Estado ter conferido a particulares direitos
de uso, gozo e disposição de títulos que no futuro viriam a ser desconstituídos por força do § 6º do
art. 231 da CF/88). Mas neste caso, quem se responsabilizaria por tais situações?

22. Além disso, se ao direito é atribuída a premissa de buscar solucionar e pacificar
conflitos,  com  base  na  equidade,  na  prudência,  na  isonomia,  na  razoabilidade  e  na
proporcionalidade, não assiste razão à pretensão de estabelecer atos normativos capazes de acentuar
ainda mais os conflitos fundiários no país.

23. Outro  ponto  ainda  a  ser  considerado  refere-se  ao  fato  que  a  proposta  de  ato
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normativo confere aos gestores das informações geoespaciais correspondentes às terras indígenas a
atribuição de considerar apenas as informações geoespaciais dos imóveis que incidam sobre os
polígonos correspondentes às terras homologadas e/ou regularizadas. Assim, em caso de futuras
controvérsias suscitadas, envolvendo inclusive dano ao erário, sobre esse técnico subescrevente não
viria a recair responsabilizações administrativas, civis ou mesmo penais, em virtude de omissões
quanto a informações?

24. A  Instrução  Normativa  nº  77  do  INCRA  de  23  de  agosto  de  2013  (doravante
denominada IN77/2013, SEI 1241797) define em seu art. 5o que “em se tratando de sobreposição
de parcela com outro polígono não certificado por meio do SIGEF, o profissional credenciado
poderá requerer análise de sobreposição”. Recebida a demanda via módulo específico no sistema,
o servidor da Funai de posse de token pessoal faz o download dos dados e inicia o procedimento de
análise conforme previsto pela Instrução Normativa nº 03/2012 (doravante denominada IN03/2012,
SEI 1241827), instruindo processo no SEI. O fluxograma de procedimento acima mencionado é o
mesmo  adotado  para  a  emissão  do  Atestado  Administrativo.  Nesse  sentido,  imóveis  rurais
superpostos  a  qualquer  terra  indígena,  independente  de  fase  (delimitada,  declarada,  demarcada
homologada  ou  regularizada)  terá  o  documento  indeferido  conforme  o  art.  6o  da  IN  03/2012
determina.

25. Mencione-se ainda a prerrogativa de expedição de Ofício ao Cartório de Registro de
Imóveis no sentido de cancelar as matrículas referido imóvel rural sobreposto, caso as TIs estejam
na fase regularizada ou homologada, ou ainda proceder a averbação à margem da matrícula nos
casos  de  TIs  já  delimitadas  ou  declaradas,  conforme  Parecer  n.
0003_2016_COAF_PFE_FUNAI_PGF_AGU (SEI 1241979), que trata das averbações cartoriais
definidas pelo art. 246 da Lei nº 6015/1973, alterado pela Lei nº 10267/2001.

26. Caso  o  servidor  analista  da  Funai  defira  a  solicitação,  dando  continuidade  ao
processo de certificação sem a devida publicidade ao oficial de registro, possibilitando qualquer
operação com aqueles títulos (desmembramento, parcelamento, remembramento) dentro de uma
terra indígena, conforme determinação do INCRA, incorrerá em falta grave com responsabilidade
funcional conforme art. 10 da IN 03/2012.

27. Nessa  esteira,  considerando  estas  breves  considerações  sobre  o  fluxo  de
procedimentos da análise técnica envolvida na operação do módulo de Análise de Sobreposição
que  o  SIGEF  disponibiliza  à  Funai,  tendo  em  vista  também  que  a  operação  de  análise  de
sobreposição é de caráter estritamente pessoal do servidor credenciado - ou seja, não existe  no
fluxo  de  aprovação  (deferimento/indeferimento)  qualquer  comunicação  a  (ou  participação  de)
gestões superiores (diretoria, presidência), sendo elaborado pelo técnico no sistema via CPF do
servidor credenciado -  e  que as  normativas internas desta  Funai  não deixam dúvida quanto às
conclusões do procedimento, do ponto de vista estritamente técnico não é possível o atendimento
do pleito do INCRA.

28. Finalmente, destaque-se ainda que os atos praticados na Administração Pública são
configurados  por  “fé  pública”,  o  que,  em  vernáculo  do  direito  administrativo  é  chamado  de
“presunção  de  veracidade  relativa”  (ou  juris  tantum).  Nesse  sentido,  se  o  Estado  confere
certificação de imóveis ao particular, está a reconhecer a veracidade relativa daquela pretensão, o
que, por outro lado, não se sustentaria no decurso do tempo acaso um procedimento administrativo
de identificação e delimitação de terra indígena venha concluir pela ocupação tradicional. Assim,
encontramos,  por  conseguinte,  flagrante  óbice  aos  administradores  públicos  de  produzir  atos
administrativos que não possam se revestir de assunção de veracidade.

29. Pelo todo o exposto, não recomendamos a adoção nem a aprovação da proposta em
questão encaminhada a esta Fundação.

30. Eram  as  considerações  a  ser  feitas,  ao  tempo  em  que  se  recomenda  o
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encaminhamento da demanda à PFE-Funai, para suas considerações.

À consideração superior.
 
 

 

Documento	assinado	eletronicamente	por	José	Antônio	de	Sá,	Coordenador(a)-Geral,	em
18/04/2019,	às	09:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Mozart	Augusto	Mariano	Machado,	Indigenista
Especializado(a),	em	18/04/2019,	às	09:52,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1240189	e	o	código	CRC	8BE83E94.

Referência:	Processo	nº	08620.004220/2019-35 SEI	nº	1240189
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
PARECER n. 00044/2019/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.004220/2019-35
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
ASSUNTOS: TERRAS INDÍGENAS

 
 
Sra. Coordenadora,
 

1. Trata-se  de  consulta  jurídica,  encaminhada  pela  Diretoria  de  Proteção  Territorial  (DPT)  da
FUNAI,  alusiva  aos  termos  do  Ofício  nº  12895/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA,  de
28/3/2019,  que  submete  à  consideração e  manifestação técnica  da  FUNAI proposta  de  edição de  normativo
interno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, vertida nos termos da NOTA TÉCNICA
Nº  855/2019/GABT-1//GABT/GAB/P/SEDE/INCRA  e  que  em  síntese  pretende  a  implantação  de  novo
disciplinamento  dos  procedimentos  operacionais  e  administrativos  a  serem  observados  nos  serviços  de
certificação de imóveis rurais que confrontam com terras indígenas, tendo em conta as possíveis repercussões
administrativas  advindas  da  eventual  aprovação  da  proposta  no  âmbito  daquela  entidade  para  o  processo
administrativo de demarcação das terras indígenas.

 
2. Preliminarmente, muito embora se trate da proposta de edição de regulamento interno no âmbito
do INCRA, verifica-se pertinente e oportuno o encaminhamento da minuta para o exame prévio da FUNAI, tendo
em conta o contexto de redesenho institucional propalado pela MP 870, de 2019. Ademais, igualmente pertinente
a distribuição do feito à COAF/PFE-FUNAI, em razão da matéria que é controvertida na aludida proposta.

 
3. O principal  foco de preocupação institucional  foi,  desde logo,  destacado pela  Presidência  do
INCRA, nos termos do Ofício 12895/2019:

"2. O citado documento, cuja cópia encontra-se em anexo, estabelece, em seu artigo 3º
que, para os propósitos dos serviços de certificação de imóveis rurais, os gestores das
informações geoespaciais correspondentes às terras indígenas, promovam as análises
de superposição total ou parcial dos imóveis rurais, considerando apenas aquelas em
que incidirem sobre os polígonos correspondentes às terras indígenas homologadas,
e/ou regularizadas.
3. Este procedimento desconsidera a sobreposição de imóveis rurais certificados, com
terras  indígenas  que  se  encontrem  com  o  status  "terra  em  estudo",  e/ou  "terra
delimitada", e/ou "declaradas", e/ou "demarcadas", como elemento impeditivo para o
prosseguimento da análise dos requerimentos de certificação.
4.  Como  se  observa,  o  ato  normativo  proposto  não  considera,  para  a  análise  de
superposição, as etapas que a demarcação de terras indígenas deve cumprir. (destaques
não constam do original)
5.  Isso  posto,  solicito  à  Vossa  Senhoria  que  se  manifeste  sobre  a  adequação  deste
entendimento, à luz da normas e legislação que regem a matéria.
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6.  Caso  haja  concordância,  solicito  à  Vossa  Senhoria  que  oriente  os  servidores  da
FUNAI, responsáveis pela gestão das informações geoespaciais correspondente às terras
indígenas, e que integram a base de dados georreferenciados do SIGEF, a adotarem este
novo procedimento para os requerimentos que já se encontram sob sua apreciação e
aguardando decisão, bem como daqueles que serão submetidos a partir desta data."
 

4. Com  efeito,  na  conformidade  da  NOTA  TÉCNICA  Nº  855/2019/GABT-1/GABT/GAB/P
/SEDE/INCRA (ref. PROCESSO Nº 54000.034236/2019-97), com data de assinatura de 28/3/2019, do Diretor de
Ordenamento da Estrutura Fundiária Substituto do INCRA, consta o seguinte:

"O DIRETOR DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA SUBSTITUTO
DO  INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -
INCRA, no uso das suas atribuições, conferidas pelo Art. 13, especificamente ao contido
nos incisos IV, XV e XVI, da Estrutura Regimental deste Instituto, aprovada pelo Decreto
nº  8.955,  de 11 de janeiro de 2017,  publicado no Diário Oficial  da União de 12 de
janeiro de 2017, combinado com o art. 66, do Regimento Interno do INCRA, aprovado
pela Portaria n^ 338, de 09 de março de 2018, e
 
CONSIDERANDO o art. 176, e seus §3º, §4º e §5º, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e as suas alterações, introduzidas pelas leis nºs 10.267/2001, nº 10.931/2004, e nº
11.952/2009;
 
CONSIDERANDO  que  a  missão  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma
Agrária - INCRA, é implementar a política de reforma agrária e realizar o ordenamento
fundiário nacional, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável;
 
CONSIDERANDO  que  a  gestão  da  estrutura  fundiária  brasileira  envolve  o
conhecimento da malha fundiária, que é decorrente das atividades de cadastramento e
certificação de imóveis rurais; e
 
CONSIDERANDO  que  a  análise  de  sobreposição,  total  ou  parcial,  envolvida
exclusivamente  nos  serviços  de  certificação de  parcelas  rurais,  tal  como definido no
Capítulo 3 do Manual Técnico de Limites e Confrontações, do SIGEF, é devida somente a
imóveis rurais que possuam título de domínio, com a respectiva matrícula aberta em
cartório de registro de imóveis, ou passíveis de titulação;
 
CONSIDERANDO que o processo de regularização das terras indígenas é composto de
seis etapas - terra em estudo, terra delimitada, terra declarada, terra demarcada, terra
homologada e terra regularizada;
 
RESOLVE:
 
Art. lº Fica definido que, para os efeitos desta Nota Técnica, cadastro georreferenciado
do INCRA, tal como invocado no § 5º, do Art. 176, da Lei 6.015/73, corresponde à base
de dados composta pelas parcelas já certificadas e/ou georreferenciadas, e integrantes
dos sistemas geoespaciais da Autarquia, denominados Sistema Nacional de Certificação
de Imóveis - SNCI, e Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF;
 
Art. 2º Determinar que somente a sobreposição total ou parcial de imóveis rurais, com os
polígonos  correspondentes  às  terras  indígenas  homologadas  e/ou  regularizadas,  seja
considerada para o atendimento dos requerimentos  de certificação de imóveis  rurais
submetidos  ao SIGEF,  além daquelas  restrições  já  previstas  no  Art.  3º  da  Instrução
Normativa INCRA nº 77, de 23 de agosto de 2013.
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Art. 3º Determinar que, para os propósitos dos serviços de certificação de imóveis rurais,
e  em  decorrência  do  estabelecido  no  artigo  anterior,  os  gestores  das  informações
geoespaciais  correspondentes  às  terras  indígenas,  promovam  as  análises  de
superposição dos imóveis rurais, considerando apenas aquelas que incidirem total ou
parcialmente sobre os polígonos correspondentes às terras indígenas homologadas, e/ou
regularizadas.
 
Art. 4º Determinar que este procedimento seja adotado para a conclusão de análises
pendentes bem como para aquelas que serão submetidas, doravante, ao SIGEF.
 
Art.  5º  Permanecem em vigor todas as orientações descritas na Instrução Normativa
INCRA 77, de 23 de agosto de 2013 e no Manual para Gestão da Certificação de Imóveis
Rurais, do SIGEF, edição de 2013, especialmente aquelas contidas no seu parágrafo 35,
item 6.2 Sobreposição com Polígono não Pertencente ao Cadastro Georreferenciado."

 
5. Em atenção aos termos do Ofício nº 12895/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA,
manifestou-se a Assessoria Técnica do Gabinete da Presidência da FUNAI, mediante a Informação Técnica nº
26/2019/ASSTEC-FUNAI, de 16/4/2019, com os seguintes esclarecimentos: 

"5.  Inicialmente,  deve-se  pontuar  que  a  matéria  em  questão  diz  respeito  a  atos
administrativos que têm incidência sobre terras indígenas, o que nos impõe, por sua vez,
a premissa de que seus contornos procedimentais devem necessariamente observar os
critérios  estabelecidos  pelo  art.  231  da  Constituição  Federal  de  1988,  que  enseja  a
matriz constitucional relativa ao indigenato.
6. O supracitado dispositivo constitucional em referência prescreve como norma-base os
direitos  territoriais  assegurados  aos  povos  indígenas  em  relação  às  terras  que
tradicionalmente ocupem,  competindo à União o dever  de demarcá-las,  bem como o
dever de proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E ao estabelecer esse regramento,
inseriu em seu cerne que se trata, na verdade, de norma que assegura direitos que são
congênitos e originários, sendo, portanto, anteriores a quaisquer escrituras.
7. Como decorrência do indigenato, nos termos da CF/88, estabeleceu coerentemente a
norma constitucional que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e
dos  lagos  nelas  existentes  (§2º),  sendo  tais  terras,  além  disso,  inalienáveis  e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis (§4º). E ainda, jogando luz para a
sua real  concretização,  estabeleceu que 'são nulos  e  extintos,  não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a
que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes [...] não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou
a ações contra a União, salvo,  na forma da lei,  quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa fé' (§ 6º).
8.  Ora,  considerando o modelo jurídico de civil  law  presente  na maioria  dos  países
ocidentais,  como  é  o  caso  do  Brasil,  espera-se  que  o  conjunto  de  normas  seja
estabelecido como um todo sistêmico, lógico e integrado, sob pena de se caracterizarem
incoerências,  inconsistências  lógicas,  disparidades  e  conflitos  normativos  que  não
comportam uma racionalidade jurídica pertinente para a solução de controvérsias nas
relações entre particulares, nas relações entre Estado e particulares e nas relações entre
Estados.
9. No caso em questão, são introduzidas modificações quanto à compreensão referente à
certificação de imóveis de particulares, passando o INCRA a adotar o entendimento de
que, para os propósitos de certificação de imóveis rurais, os gestores das informações
geospaciais correspondentes às terras indígenas promovam as análises de superposição
total ou parcial dos imóveis rurais considerando apenas aquelas em que incidam sobre
polígonos  correspondentes  às  terras  homologadas  e/ou  regularizadas  –  deixando,
portanto, de considerar os polígonos correspondentes às terras delimitadas e às terras
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declaradas.
10. Considerando a legislação vigente, pretende o INCRA redefinir a matéria a partir de
atos  administrativos  gerais/normativos,  visando  abranger  a  situação
operacional/administrativa quanto à certificação de imóveis em razão da sobreposição
ou não em terras indígenas. Em direito administrativo, atos administrativos normativos
(como  resoluções,  portarias  regulamentos  etc)  são  aqueles  de  natureza  genérica  e
abstrata que dispõe sobre uma determinada circunstância, com vistas a produzir efeitos
reiterados em relação a todos aqueles que vierem a se enquadrar nela. Todavia, ainda
que  atos  administrativos  normativos  pretendam regulamentar  matéria  já  prevista  em
dispositivos  legais  e  constitucionais,  temos,  por  premissa  básica,  que  tais  previsões
devem manter  coerência  com a sistemática  das  normas jurídicas,  a  fim de  se  evitar
colisões  quanto  aos  sentidos  objetivos  presentes  nas  normas  válidas  existentes  no
ordenamento jurídico.
11.  O  Sistema  de  Gestão  Fundiária  (SIGEF)  foi  instituído  como  uma  ferramenta
eletrônica  desenvolvida  buscando  subsidiar  a  governança  fundiária  integrada  do
território nacional. Por meio do SIGEF, são realizadas a certificação de dados referentes
a limites de imóveis rurais (conforme § 5º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de  1973)  e  a  gestão  de  contratos  de  serviços  de  georreferenciamento  com  a
administração  pública,  destacando-se  como um dos  deveres  precípuos  conferidos  ao
INCRA certificar que não haja sobreposições de poligonais referentes a imóveis distintos.
12. No tocante às terras indígenas especificamente, há de se frisar ainda que tais terras
são  tidas  como  da  União,  sendo  que  o  procedimento  administrativo  demarcatório
culmina em ato meramente declaratório,  o que significa dizer que não constitui  nem
desconstitui direitos. Por tal motivo, uma vez constatado tratar-se de terras indígenas, ao
INCRA é vedado proceder à certificação de imóveis, em consonância com o que dispõe o
art.  231 da  CF/88.  Questão  que  se  impõe,  entretanto,  é  quanto  a  qual  momento  do
procedimento demarcatório em que se deve reconhecer como terra indígena para fins de
atendimento das demandas em que se requere a certificação de imóveis.
13.  Para trazer à tona os delineamentos normativos para a correta compreensão da
questão,  fundamental  se  faz  destacar  a  natureza  meramente  declaratória  do
procedimento administrativo de  identificação e  delimitação de terras  indígenas.  Com
isso, entende-se que o Estado, ao levar a termo o procedimento administrativo, apenas
está a reconhecer direitos congênitos, originários, preexistentes a quaisquer escrituras.
Em razão disso, temos que o reconhecimento de terras indígenas pelo Estado não se dá
tão apenas com a homologação do procedimento demarcatório, tampouco apenas após a
sua regularização. Pelo contrário, como corolário do direito do indigenato, consagrado
pela  CF/88,  o  ato  administrativo  de  homologação  e  mesmo o  ato  administrativo  de
declaração apenas chancelam os estudos de identificação e delimitação realizados pelo
órgão  competente  (no  caso,  a  Funai)  e  que  culminam na  decisão  do  Presidente  da
Fundação quanto à delimitação da Terra Indígena, esse sim o ato administrativo a partir
do qual o Estado passa a reconhecer oficialmente a ocupação tradicional de determinada
comunidade  indígena,  mediante  a  publicação  do  Relatório  Circunstanciado  de
Identificação e Delimitação, com a proposta de delimitação de limites, conforme art. 1º e
art. 2º, caput e § 7º, do Decreto 1.775/96.
14. É possível colacionar subjacente a esse entendimento, por exemplo, o que dispõe o
art. 8º do Provimento n. 70, de 12 de Junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça,
que dispõe sobre abertura de matrícula e registro de terra indígena: 'Poderão ainda ser
realizadas averbações da existência de processos demarcatórios de terras indígenas em
matrículas de domínio privado existentes nos seus limites'.
15. Vale destacar que o registro de bens imóveis e de direitos a eles relativos visa à
garantia de autenticidade, segurança e eficácia dos assentos de atos jurídicos inter vivos
ou mortis causa, bem como a sua simples validade perante terceiros ou buscando sua
mera disponibilidade. Assim, dispõe o § 3º do art. 246 da Lei de Registros Públicos que
'constatada,  durante  o  processo  demarcatório,  a  existência  de  domínio  privado  nos
limites da terra indígena,  a União requererá ao Oficial  de Registro a averbação,  na
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respectiva matrícula, dessa circunstância'.
16. Ora, se a própria legislação vigente confere à Funai a prerrogativa de averbação em
matrículas de imóveis sobrepostos a terras indígenas durante o processo demarcatório,
sabendo-se que averbação é o ato pelo qual o registrador elucida, modifica ou restringe
o  registro,  vislumbra-se  que  a  legislação  infraconstitucional  corrobora  o  critério
constitucional  acima  resgatado,  afastando  o  entendimento  equivocado  de  que  só  se
poderia  reconhecer  como  terra  indígena  os  procedimentos  já  concluintes
(homologação/regularização).
17. A averbação, como prerrogativa conferida à Funai, é um exemplo de instrumento que
objetiva  dar  conhecimento  da  existência  de  terra  indígena,  ainda  que  respectivos
procedimentos administrativos ainda não tenham sido concluídos. É uma forma de, em
outras  palavras,  dar  publicidade,  de  modo que ninguém possa alegar  ignorância  ou
desconhecimento quanto ao que tenha sido inscrito no registro.
18. Nesse sentido, considerando que a lógica da sistemática do direito administrativo é
que os atos administrativos sejam conduzidos pelo princípio da publicidade e pela boa
fé,  incoerente  seria  se  a  Administração  Pública  não  oportunizasse  aos  particulares
conhecer  da  existência  de  procedimentos  administrativos  (de  terras  indígenas
delimitadas ou já declaradas), o que poderia acarretar grande insegurança jurídica. Isso
porque  a  publicidade  dos  atos  administrativos  em  torno  dos  atos  registrais  está
diretamente relacionada à segurança das operações realizadas com o imóvel, tornando
ciente a todos tanto o direito de propriedade imobiliária, quanto suas mutações ou ônus
que venham incidir sobre os bens imóveis.
19. Ressalte-se que terras de ocupação tradicional, nos moldes do art. 231 da CF/88, são
indisponíveis,  em  razão  do  interesse  público  primário  decorrente  da  própria
Constituição,  é  dizer,  em razão do direito  ao usufruto exclusivo conferido aos povos
indígenas,  o  que,  em  outros  termos,  pode  ser  compreendido  como  direito  coletivo
assegurado em virtude de seu caráter difuso. Como decorrências da indisponibilidade do
interesse público, nos termos definidos pela referida norma constitucional, temos o que
segue:

Ao(s)  agente(s)  público(s)  não  é  facultada  a  prerrogativa  de  abrir  mão  dos  poderes
instrumentais  voltados,  de  maneira  vinculada,  para  a  consecução  de  um determinado  fim
previamente estabelecido por normas constitucionais e infraconstitucionais;
Ao administrador público não é facultada a prerrogativa de gerir o Estado desvinculado do
interesse público primário (estabelecido materialmente a partir das normas constitucionais e
infraconstitucionais);
Ao  administrador  público  veda-se  dispor  livremente  dos  deveres  entregues  pelas  normas
constitucionais e infraconstitucionais; e
Ao administrador público é imposto o dever de zelar pelo interesse público (compreendido a
partir do materialmente delineado pelas normas constitucionais e infraconstitucionais).

20.  Ora,  acaso  o  administrador  público  renunciasse  aos  poderes  de  agir  para  a
consecução  da  gestão  fundiária  integrada,  preterindo  a  observância  vinculada  dos
ditames  do  art.  231  da  CF/88,  acarretaria  uma  insegurança  jurídica  de  grandes
proporções entre a fase de terras indígenas delimitadas e a fase de terras indígenas
regularizadas. Isso porque, ao conferir ao particular documentação comprobatória de
título de domínio,  viria  a  autorizar  direitos  típicos da propriedade civil,  autorizando
particulares a usar, gozar e dispor livremente do bem imobiliário. Significa dizer ainda
que o Estado, neste caso, ao praticar ato administrativo tendente a constituir direitos a
particulares, estará:

legitimando, contra constitutionis, a situação de que não irá mais reconhecer terras indígenas;
ou  então  estará  praticando  atos  administrativos  conflitantes,  avessos  à  racionalidade  e  à
lógica jurídicas.

21. Pelo primeiro argumento, subentende-se que: se o próprio Estado estaria a criar
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direitos referentes a determinadas áreas poligonais reivindicadas por particulares (ou
instrumentos capazes de constituir direitos), deve-se por isso entender que esse mesmo
Estado  não  irá  reconhecer  a  tradicionalidade  de  terras  indígenas  de  procedimentos
administrativos  em  andamento?  Se  a  resposta  ao  questionamento  for  afirmativa,
encontramos  flagrante  vedação  constitucional,  haja  vista  que  se  trata  a  matéria  de
questão de Estado e não de governo, em decorrência de prescrição constitucional e de
tratados  internacionais.  Mas  por  outro  lado,  se  a  resposta  ao  questionamento  for
negativa,  estar-se-á  afirmando  que  o  próprio  Estado  estaria  legitimando  soluções
administrativas  contraditórias  e  conflitantes,  o  que  inevitavelmente  viria  a  acarretar
instabilidades e conflitos fundiários, além de danos ao erário (danos ao erário em razão
do dispêndio decorrente dos próprios atos administrativos que fatalmente teriam de ser
desfeitos,  danos ao erário em razão dos enormes dispêndios para desconstituição de
títulos,  além  de  danos  ao  erário  decorrentes  dos  inevitáveis  pedidos  judiciais  de
indenizações pelo fato do próprio Estado ter conferido a particulares direitos de uso,
gozo e disposição de títulos que no futuro viriam a ser desconstituídos por força do § 6º
do art. 231 da CF/88). Mas neste caso, quem se responsabilizaria por tais situações?
22. Além disso, se ao direito é atribuída a premissa de buscar solucionar e pacificar
conflitos,  com base  na  equidade,  na  prudência,  na  isonomia,  na  razoabilidade  e  na
proporcionalidade, não assiste razão à pretensão de estabelecer atos normativos capazes
de acentuar ainda mais os conflitos fundiários no país.
23.  Outro  ponto  ainda  a  ser  considerado  refere-se  ao  fato  que  a  proposta  de  ato
normativo confere aos gestores das informações geoespaciais correspondentes às terras
indígenas a atribuição de considerar apenas as informações geoespaciais dos imóveis
que  incidam  sobre  os  polígonos  correspondentes  às  terras  homologadas  e/ou
regularizadas. Assim, em caso de futuras controvérsias suscitadas, envolvendo inclusive
dano ao erário, sobre esse técnico subescrevente não viria a recair responsabilizações
administrativas, civis ou mesmo penais, em virtude de omissões quanto a informações?
24.  A  Instrução  Normativa  nº  77  do  INCRA  de  23  de  agosto  de  2013  (doravante
denominada IN 77/2013,  SEI 1241797) define em seu art.  5º  que 'em se  tratando de
sobreposição  de  parcela  com  outro  polígono  não  certificado  por  meio  do  SIGEF,  o
profissional credenciado poderá requerer análise de sobreposição'. Recebida a demanda
via módulo específico no sistema, o servidor da Funai de posse de token pessoal faz o
download dos dados e inicia o procedimento de análise conforme previsto pela Instrução
Normativa  nº  03/2012 (doravante  denominada IN 03/2012,  SEI  1241827),  instruindo
processo no SEI. O fluxograma de procedimento acima mencionado é o mesmo adotado
para a emissão do Atestado Administrativo. Nesse sentido, imóveis rurais superpostos a
qualquer  terra  indígena,  independente  de  fase  (delimitada,  declarada,  demarcada
homologada ou regularizada) terá o documento indeferido conforme o art.  6o da IN
03/2012 determina.
25. Mencione-se ainda a prerrogativa de expedição de Ofício ao Cartório de Registro de
Imóveis no sentido de cancelar as matrículas referido imóvel rural sobreposto, caso as
TIs  estejam na  fase  regularizada ou  homologada,  ou  ainda  proceder  a  averbação à
margem da matrícula nos casos de TIs já delimitadas ou declaradas, conforme Parecer
n. 0003_2016_COAF_PFE_FUNAI_PGF_AGU (SEI1241979), que trata das averbações
cartoriais definidas pelo art. 246 da Lei nº 6015/1973, alterado pela Lei nº 10267/2001.
26.  Caso  o  servidor  analista  da  Funai  defira  a  solicitação,  dando  continuidade  ao
processo de certificação sem a devida publicidade ao oficial de registro, possibilitando
qualquer  operação  com  aqueles  títulos  (desmembramento,  parcelamento,
remembramento)  dentro  de  uma  terra  indígena,  conforme  determinação  do  INCRA,
incorrerá  em  falta  grave  com  responsabilidade  funcional  conforme  art.  10  da  IN
03/2012.
27.  Nessa  esteira,  considerando  estas  breves  considerações  sobre  o  fluxo  de
procedimentos  da  análise  técnica  envolvida  na  operação  do  módulo  de  Análise  de
Sobreposição que o SIGEF disponibiliza à Funai, tendo em vista também que a operação
de análise de sobreposição é de caráter estritamente pessoal do servidor credenciado -
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ou  seja,  não  existe  no  fluxo  de  aprovação  (deferimento/indeferimento)  qualquer
comunicação a (ou participação de) gestões superiores (diretoria, presidência), sendo
elaborado  pelo  técnico  no  sistema  via  CPF  do  servidor  credenciado  -  e  que  as
normativas  internas  desta  Funai  não  deixam  dúvida  quanto  às  conclusões  do
procedimento, do ponto de vista estritamente técnico não é possível o atendimento do
pleito do INCRA.
28. Finalmente, destaque-se ainda que os atos praticados na Administração Pública são
configurados por 'fé pública', o que, em vernáculo do direito administrativo é chamado
de 'presunção de veracidade relativa' (ou juris tantum). Nesse sentido, se o Estado confere
certificação de imóveis ao particular, está a reconhecer a veracidade relativa daquela
pretensão,  o que,  por outro lado,  não se sustentaria no decurso do tempo acaso um
procedimento  administrativo  de  identificação  e  delimitação  de  terra  indígena  venha
concluir  pela  ocupação  tradicional.  Assim,  encontramos,  por  conseguinte,  flagrante
óbice aos administradores públicos de produzir atos administrativos que não possam se
revestir de assunção de veracidade.
29. Pelo todo o exposto, não recomendamos a adoção nem a aprovação da proposta em
questão encaminhada a esta Fundação."

 
6. Na sequência, mediante o DESPACHO - DPT/2019, de 17/4/2019, o processo foi remetido à PFE
- FUNAI, para a manifestação acerca dos aspectos legais da proposta. 

 
7. Cabe reconhecer que o posicionamento técnico apresentado pela ASSTEC/FUNAI, no quanto
referendado pela Diretoria de Proteção Territorial (DPT), além do firme esteio na legislação específica relacionada
ao segmento indígena, especialmente Decreto 1775/1996 e da Lei 6001/1973, encontra total alinhamento com as
previsões da Lei dos Registros Públicos (Lei 6015, de 31/12/1976), confira-se:

"Art.  246 -  Além dos casos expressamente indicados no item II  do artigo 167, serão
averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo,
alterem o registro.
(...)
§ 2º Tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União promoverá o
registro da área em seu nome.
§ 3º Constatada, durante o processo demarcatório, a existência de domínio privado nos
limites da terra indígena, a União requererá ao Oficial de Registro a averbação, na
respectiva matrícula, dessa circunstância.
§4º As providências a que se referem os §§ 2º e 3º deste artigo deverão ser efetivadas
pelo cartório, no prazo de trinta dias, contado a partir do recebimento da solicitação de
registro e averbação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do Oficial de Registro."

 
8. Tenho que aplica-se ao presente exame, na sua inteireza, os termos do PARECER n. 00003/2016
/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU, de 23/3/2016, aprovado pelo DESPACHO n. 00046/2016/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU,  de  23/3/2016  (ref.  NUP  .  08620.031997/2015-49)  que,  em  apertado  resumo,  afirma  a
"Possibilidade de  averbação nas  matrículas  dos  imóveis  de  que as  respectivas  áreas  estão sendo objeto  de
processo  demarcatório  a  partir  da  aprovação  do  Relatório  Circunstanciado  de  Identificação  e  Delimitação
(RCID), pelo Presidente da FUNAI. Homenagem ao Princípio da Publicidade".

 
9. Aludida manifestação da COAF/PFE-FUNAI analisou o alcance e aplicabilidade do parágrafo 3º
do  art.  246  da  Lei  6015/1973  no  processo  de  demarcação  das  Terras  Indígenas,  e  apresentou  as  seguintes
conclusões:

"18.  Verifica-se  que  o  texto  acima  atesta  uma  circunstância  que  já  é  divulgada  na
publicação do RCID, não devendo gerar qualquer outra consequência diferente daquela
já esperada com a própria divulgação do estudo da FUNAI e abertura do contraditório.
Ao contrário, vislumbra-se que a realização das averbações o quanto antes possível nas
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matrículas imobiliárias é medida de transparência, publicidade e lisura na condução do
processo demarcatório, configurando uma ferramenta jurídica da qual a Funai pode e
deve se valer.
(...)
22.  Desse  modo,  entende-se  que  o  dispositivo  legal  em exame  permite  à  FUNAI  a
averbação a qualquer tempo durante o processo demarcatório, na medida em que for
identificado documentalmente o domínio privado na área em que será reconhecida a
terra indígena." (destaque não encontrado no original)

 
10. No ponto, tenho que a proposta encaminhada pelo INCRA, dentre outros normativos específicos
relacionados  ao  processo  de  demarcação  dos  terras  indígenas,  subverte  a  inteligência  da  Lei  dos  Registros
Públicos que considera juridicamente relevante o fato jurídico da ocupação indígena tradicional da propriedade
registrada, autorizando-se a averbação de tal condição, à qualquer tempo e durante todo o processo demarcatório.
Tal  percepção  legal  encontra-se  absolutamente  consagrada  no  ordenamento  brasileiro  à  luz  do  também  já
referenciado Provimento n. 70, de 12 de Junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

 
11. Inobstante a existência de tais desígnios, para o efeito do exame das superposições de áreas para
fins de certificação das  ocupações privadas em terras  indígenas,  a  proposta  somente considera  aquelas  áreas
homologadas  ou  regularizadas  e,  de  resto,  torna  irrelevantes  quaisquer  manifestações  da  FUNAI  sobre  o
reconhecimento oficial da tradicionalidade da ocupação territorial protagonizada por indígenas e decretada nos
termos da aprovação do Relatório Circunstanciado de Identificação e Demarcação (RCID), pela Presidência da
autarquia. Desconsidera, igualmente, a autoridade da edição de Portaria Ministerial Declaratória. Para os fins da
proposta,  passaria  o  INCRA  (e  demais  gestores  das  informações  geoespaciais  correspondentes  às  terras
indígenas), a não mais considerar qualquer outra ocupação indígena que porventura não haja sido regularizada ou
homologada,  em evidente  contradita  aos  efeitos  legais  inerentes  às  demais  fases  do  já  bastante  complexo e
tumultuado processo demarcatório das terras indígenas.

 
12. Na mesma esteira, acaso aprovada, a proposta normativa formulada pelo INCRA poderia, em
tese, contraditar com outras possibilidades de certificação editadas pela FUNAI, ao menos no que respeita às
possibilidades de reconhecimento da Terra Indígena como tal, e, de resto, às hipóteses de ocupação previstas pelo
Decreto 1775/1996 e da Lei 6001/1973. Confira-se, p.ex., os termos da Instrução Normativa nº 3, de 20/4/2012:

"Art. 1º. A emissão dos documentos denominados Atestado Administrativo e Declaração
de Reconhecimento de Limites, que se referem à localização de imóvel rural particular
em relação a terras indígenas, será processada de acordo com as normas estabelecidas
na presente instrução.
(...)
Art. 6º. Não será emitido Atestado Administrativo para imóveis incidentes em:
I - Área formalmente reivindicada por grupos indígenas.
II - Terras ocupadas ou não por grupos indígenas, com procedimentos administrativos
iniciados e/ou concluídos em conformidade com o disposto no Decreto nº 1.775/MJ/96 e
na Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio):
II.1 - Área em estudo de identificação e delimitação;
II.2 - Terra indígena delimitada (com os limites aprovados pela FUNAI);
II.3 - Terra indígena declarada (com os limites estabelecidos pela portaria declaratória
do  Ministro  da  Justiça);  II.4  -  Terra  indígena  homologada  (com  os  limites  da
demarcação homologados por decreto da Presidência da República);
II.5 - Terra indígena reservada;
II.6 - Terra de domínio indígena;
II.7 - Terra indígena com portaria de restrição de uso;
III - Terra da União cedida para usufruto indígena;
IV - Área de referência de índios isolados.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II.1 do art. 6º, o Atestado Administrativo
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não poderá ser emitido até que se concluam os estudos de identificação e delimitação da
área ocupada pelos indígenas."  

 
13. Outrossim, mesmo a racionalidade do Sistema de Gerenciamento Patrimonial (SIGEP), bastante
mencionado na proposta do INCRA, porquanto transita informações entre as entidades vinculadas, parece afastar
a possibilidade de aprovação do aventado normativo, na medida em que se baseia na inteira conformidade das
informações disponibilizadas e, inclusive, indica a possibilidade de responsabilizações administrativas para as
inconsistências verificadas.

 
14. Dada a máxima vênia, não parece consistente que mediante a edição de norma administrativa de
contorno evidentemente mais restritivo e de alcance administrativo limitado, se pretenda modificar toda a prática
administrativa  ora  observada  no  segmento  e  que,  destaque-se,  decorre  de  lei,  com  evidentes  prejuízos  aos
interesses dos povos indígenas que porventura não lograram alcançar a fase administrativa de homologação e
regularização  dos  seus  territórios,  e  cuja  ocupação,  por  mais  tradicional  que  se  apresente,  haveria  de  ser
magicamente  desconsiderada  pelo  INCRA  para  o  efeito  de  análise  das  possíveis  superposições  faticamente
existentes nas áreas sob análise.  

 
15. Por derradeiro, considero integralmente aproveitável para o caso dos autos a lição do magistral
professor  DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, no ponto  em que explica  o  chamado Princípio  da
coerência administrativa (in, "Curso de direito administrativo" -  16ª edição, FORENSE, p. 118/119):

" Este elenco se fecha com outra recente formulação principiológica, voltada à segurança
jurídica constitucionalmente devida aos administrados - a coerência administrativa.
  Não  obstante  as  descentralizações,  que,  por  várias  razões  expostas,  devam  ser
procedidas, a Administração - de cada uma das unidades políticas - em reverência aos
princípios  da  segurança  jurídica  e  da  boa-fé  dos  administrados  ,  deverá  manter  um
desempenho congruente  no concerto da atuação dos respectivos entes e órgãos que a
conformam.
 Quando a ação de qualquer uma das expressões fracionárias funcionais do poder estatal
que  compõem  a  Administração,  de  modo  casual  e  deliberado,  puder  provocar
interferências ou vier a conflitar com a ação de outras, surge para Administração o dever
de harmonizá-los internamente, para que, externamente, ela não se apresente bifronte,
conflitante, disparatada e até mesmo contraditória, ameaçando ou ferindo direitos dos
administrados, como ocorre, por exemplo, nas clássicas hipóteses aplicativas do venire
contra factum proprium.
(...)
 Em consequência, ao administrado assiste o direito constitucional de exigir consistência
da  ação  administrativa,  podendo  pleiteá-la,  tanto  administrativa  como  judicialmente,
sempre  que  a  incoerência  no  tratamento  de  idênticas  situações  por  parte  da  mesma
Administração venha a ameaçar ou a ferir direitos individuais, repudiando-se, portanto,
os  comportamentos  contraditórios  por  parte  de  entes  e  de  órgãos  administrativos  do
mesmo ente político."

 
16. Ante o exposto, SMJ, considero juridicamente inadequada a proposta de edição de normativo pelo
INCRA, nos moldes da minuta encaminhada à consideração da FUNAI mediante o Ofício nº 12895/2019/GABT-
1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA, por entendê-la divergente do ordenamento legal aplicável ao segmento
fundiário  indígena  e  ante  a  insegurança  jurídica  que  representa  para  o  próprio  sistema  fundiário  brasileiro,
porquanto juridicamente inafastáveis os óbices tão didaticamente assinalados pela ASSTEC/FUNAI.

 
17. À consideração superior, com a proposta de encaminhamento da presente promoção, se aprovada,
ao  conhecimento  da  Presidência  da  FUNAI,  Diretoria  de  Proteção  Territorial  (DPT)  e  demais  instâncias
administrativas interessadas.

 
Brasília, 03 de maio de 2019.
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PAULO CESAR WANKE
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620004220201935 e da chave de acesso 2507f76c
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ANEXO 46 -
SEI/FUNAI - 1288099 -

Ofício Presidência,
junho/ 2019
(3 páginas).



    

1288099                            08620.004220/2019-35

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 413/2019/PRES/FUNAI

Brasília - DF, 16 de maio de 2019.

À Senhora
DAMARES ALVES
Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Esplanada dos Ministérios – Bloco A, 5º andar
Brasília/DF – CEP: 70.054-906 

  

Assunto: Certificação de imóveis rurais contíguos a terras indígenas.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08620.004220/2019-35.
  

Senhora Ministra,

  

1. Cumprimentando-a, informo que foi recebido nesta Fundação Nacional do Índio o
Ofício nº 12895/2019/GATB-1/GAB/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA, anexo, por meio do qual o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra solicita manifestação da Funai sobre
os procedimentos operacionais a serem observados nos serviços de certificação de imóveis rurais
que se confrontam com terras indígenas.

2. Inicialmente, convém esclarecer que, na prática vigente, os gestores das informações
geoespaciais  consideram,  para  fins  de  análise  de  sobreposição de  imóveis  rurais,  os  polígonos
relativos  à   respectiva  terra   indígena,  independente  da  fase  em  que  se  encontre  no  fluxo
demarcatório  constante  no  Decreto  nº  1775,  de  8  de  janeiro  de  1996,  que  trata  do  Processo
Administrativo  de  Demarcação  de  Terras  Indígenas.  (delimitada,  declarada,  homologada  ou
regularizada).

3. A sistemática técnica é operacionalizada através do Sistema de Gestão Fundiária –
Sigef, ferramenta eletrônica utilizada a fim de integrar a dinâmica fundiária do território nacional.
Neste sentido, cabe ao Incra a gestão do citado Sistema, no qual é realizada a certificação de dados
referentes a limites de imóveis rurais, conforme § 5º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973. A atuação da Funai, por sua vez, constitui em inserir, em base própria, dados pertinentes
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Anexos: I - Ofício nº 12895/2019/GATB-1/GAB/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA (SEI nº
1215233).
II - Informação Técnica nº 26/2019/ASSTEC-FUNAI (SEI nº 1240189).
III - Parecer n. 00044/2019COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (SEI nº 1241979).

às  terras  indígenas  previstos  no  Decreto  1775,  os  quais  são  coletados  pelo  Sigef/Incra  e
eventualmente ratificado ou retificado em caso de ocorrências de sobreposição.

4. Neste cenário, o mencionado Ofício/Incra encaminha a Nota Técnica nº 855/2019
/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA,  que  visa  disciplinar  o  procedimento  de  certificação  de
imóveis  rurais  e,  nesse  sentido,  propõe  modificações  no  que  toca  a  sobreposição  com  terras
indígenas.  Especificamente,  o  ato  proposto  inova  ao  desconsiderar  os  polígonos  das  terras
indígenas que estejam nas primeiras fases do procedimento demarcatório, levando em consideração
para fins de análise de sobreposição apenas as áreas já homologadas e/ou regularizadas.

5. Sobre o tema, cabe recordar que, a partir do momento que é identificada como terra
indígena  (ainda  que  não  concluído  seu  processo  de  regularização),  uma  área  passa   a
configurar potencial patrimônio da União, impondo, como tal, a restrição das possibilidades de sua
disposição. Igualmente, deve-se frisar que a certificação rural é instrumento necessário a diversos
atos  jurídicos  entre  particulares.  Assim,  percebe-se  que  a  inovação  proposta   impõe  diversas  e
complexas consequências aos entes estatais.

6. Desta feita, conforme solicitado pelo Incra, a proposta contida na Nota Técnica nº
855/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA foi submetida à análise quanto a sua adequação
técnica e jurídica sob  a luz da legislação que rege  a matéria. Resultando, em consequência,  na
Informação  Técnica  nº  26/2019/ASSTEC-FUNAI,  da  Diretoria  de  Proteção  Territorial  -
DPT/Funai   e  no  Parecer  n.  00044/2019COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU,  da  Procuradoria
Federal Especializada junto à Funai - PFE/Funai.

7. Face ao exposto, considerando a não vinculação administrativa entre o Incra e esta
Fundação, bem como estando o posicionamento desta Fundação expresso nos documentos acima
citados,  encaminha-se  o  feito  a  esse  Ilustre  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos
Humanos, para conhecimento, análise técnica e/ou jurídica e deliberação interministerial.

8. Assim, em que pese os subsídios ora apresentados, esta Presidência  permanece  à
disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

 
 

  

Respeitosamente,

Documento	assinado	eletronicamente	por	Franklimberg	Ribeiro	de	Freitas,	Presidente,	em
08/06/2019,	às	09:09,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1288099	e	o	código	CRC	95B344AA.

Referência:	Caso	responda	este	OUcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.004220/2019-35 SEI	nº	1288099
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 
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ANEXO 47 -
Portaria Funai no. 1.171,

de 6 de setembro de
2019

(1 página).



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 09/09/2019 | Edição: 174 | Seção: 2 | Página: 52

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Fundação Nacional do Índio

PORTARIA Nº 1.171, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, e pela Portaria nº
11/MDH, de 18 de janeiro de 2019, republicada no Diário Oficial da União nº 17, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando o Artigo único do Anexo do Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, resolve:

Exonerar o servidor MOZART AUGUSTO MARIANO MACHADO, matrícula n°  3007799, CPF nº
006.505.891-73, do cargo em comissão de Assistente Técnico, código DAS 102.1, da Diretoria de Proteção
Territorial desta Fundação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PORTARIA Nº 1.171, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019 - PORT... https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.171-de-6-de-setemb...
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ANEXO 48 -
Portaria Funai no. 1.552,
de 20 de setembro de

2019
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 23/09/2019 | Edição: 184 | Seção: 2 | Página: 46

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria Executiva

PORTARIAS DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da
competência que lhe foi subdelegada pelo inciso IV do art. 2º da Portaria nº 442, de 24 de abril de 2019, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Nº  1.552  -  Exonerar  JOSÉ  ANTÔNIO  DE  SÁ  do  cargo  de  Coordenador-Geral  de
Geoprocessamento da Diretoria de Proteção Territorial da Fundação Nacional do Índio, código DAS 101.4.

Nº 1.553 - Exonerar LÉIA DO VALE RODRIGUES do cargo de Coordenador-Geral de Promoção da
Cidadania  da Diretoria  de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável  da Fundação Nacional  do Índio,
código DAS 101.4.

LUIZ PONTEL DE SOUZA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PORTARIAS DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 - PORTARIAS ... https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-20-de-setembro-de-...
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1631909                            08620.010515/2019-41

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 1110/2019/PRES/FUNAI

Brasília - DF, 30 de setembro de 2019.

Excelentíssima Doutora
SILMARA VEIGA
Diretora de Proteção Territorial - DPT
FUNAI/Brasília/DF

 

Assunto: Atestado Administrativo e Declaração de Reconhecimento de Limites de Imóveis.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08620.010515/2019-41.
  

Senhora Diretora,

  

01 - Trata-se de Instrução Normativa nº 03/2012/FUNAI, cujo teor regulamenta a
emissão dos documentos denominados Atestado Administrativo e Declaração de Reconhecimento
de Limites de Imóveis;

02 – Consta do artigo 6º, do respectivo normativo, que não serão emitidos Atestados
Administrativos  para  imóveis  incidentes  em:  I  –  Área  formalmente  reivindicada  por  grupos
indígenas; II - Terras ocupadas ou não por grupos indígenas, com procedimentos administrativos
iniciados e/ou concluídos em conformidade com o disposto no Decreto nº 1.775/MJ/1996 e na Lei
nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio); II.1 - Área em estudo de identificação e delimitação; II.2 - Terra
indígena delimitada (com os limites aprovados pela FUNAI); II.3 - Terra indígena declarada (com
os limites estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da Justiça);  II.4 -  Terra indígena
homologada  (com  os  limites  da  demarcação  homologados  por  decreto  da  Presidência  da
República); II.5 - Terra indígena reservada; II.6 - Terra de domínio indígena; II.7 - Terra indígena
com portaria de restrição de uso; III - Terra da União cedida para usufruto indígena; IV - Área de
referência de índios isolados;

03  –  Ocorre  que  a  instrumentalidade  para  reivindicação,  estudo,  delimitação,
demarcação e homologação de terras indígenas envolvem uma sequência de atos administrativos,
perseguidos nos moldes do Decreto 1.775/96, como forma de obediência ao Estado Democrático de
Direito. Não parece razoável que possam ser antecipadas investidas para tomada de consequências
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jurídicas  para  limitação  do  direito  de  propriedade  antes  da  homologação  da  pretendida  área,
representando aparente desrespeito ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, onde “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, o que, s.m.j., em último caso,
pode também configurar grave violação da segurança jurídica;

04 – O fato é que a vedação absoluta e sem ressalvas para emissão de tais atestados e
declarações  imobiliárias,  inclusive  das  consequências  junto  ao  cadastro  do  Sistema  de  Gestão
Fundiária  –  SIGEF,  antes  mesmo de ocorrer  a  finalização do procedimento administrativo que
constitui uma determinada área como indígena, parece ofender preceito constitucional, voltado para
a garantia do direito de propriedade (artigo 5°, XXII, da Constituição Federal) e do devido processo
legal (artigo 5°, LIV, da Constituição Federal);

05  – Colhe-se da Doutrina que: “Homologação: é ato administrativo de controle
pelo qual a autoridade superior examina a legalidade e a conveniência de ato anterior da própria
Administração, de outra entidade ou de particular, para dar-lhe eficácia. O ato dependente de
homologação é inoperante enquanto não a recebe. Como ato de simples controle, a homologação
não  permite  alterações  no  ato  controlado  pela  autoridade  homologante,  que  apenas  pode
confirma-lo ou rejeitá-lo, para que a irregularidade seja corrigida por quem a praticou. O ato
homologatório  torna-se  eficaz  desde  o  momento  da  homologação,  mas  pode  ter  seus  efeitos
contidos por cláusula ou condição suspensiva do próprio ato ou da natureza do negócio jurídico
que ele encerra”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 2013,
pág. 201);

06  –  Assim,  parece  açodado  e  temerário  que  se  negue  o  chamado  Atestado
Administrativo e Declaração de Reconhecimento de Limites de Imóveis, por mera potencialidade e
onde sequer finalizado o procedimento sequencial para constituição da área como terra indígena, a
qual se aperfeiçoa apenas com o decreto homologatório.

07 – Ademais, enquanto não formalmente homologada a pretendida área indígenas,
não parece razoável a interdição do imóvel para fins de desconstituição da integralidade e higidez
de um título de propriedade, garantido pela Constituição Federal, por mero ato administrativo e que
se funda em mera probabilidade.

08 – Nesse sentido,  colhe-se da Jurisprudência:  “Enquanto  não  for  formalmente
demarcada a área indígena, as propriedades encravadas não podem ser interditadas para seus
donos”  (MS  8032   /  DF –  STJ  –  Relatora  Ministra  Eliana  Calmon –  DJ  02/12/2002);  “A
identificação  das  áreas  de  ocupação  tradicionalmente  indígena  depende  de  demarcação  que
compete à União, conforme dispõe o próprio art. 231, caput, da Constituição da República. Não
basta o laudo antropológico que, embora traduza estudo científico e detalhado, não é apto a gerar,
por si só, efeitos demarcatórios, que dependem de processo administrativo previsto no Decreto
1.775, de 08 de janeiro de 1996, que qualifica tal estudo apenas como fase inicial. Ausente, no
caso, demarcação advinda de procedimento regular. Imperiosa a observância dos procedimentos
normativos para que ninguém seja privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inc.
LIV, CR), impondo-se o resguardo da segurança jurídica” (AI 2004.03.00.003087-1 – TRF da 3ª
Região – Relatora Desembargadora Federal  Ana Pezarini – DJ 09/02/2004); “O Decreto nº
1.775/96 estabelece que a demarcação não traz nenhuma restrição aos proprietários, que poderão
continuar utilizando suas terras para fins produtivos, sem qualquer prejuízo material ou de outra
ordem e que esta deve ser baseada e fundamentada em trabalhos antropológicos de identificação”
(AI 0002512-14.2012.4.03.0000/MS – TRF da 3ª Região – Relatora Desembargadora Federal
Vesna Kolmar – DJ 08/05/2013);

09  –  Desse  modo,  submeto  à  apreciação  da  Diretoria  de  Proteção  Territorial  a
avaliação da pertinência e legitimidade da vedação constante do artigo 6º, da Instrução Normativa
nº 003/2012/FUNAI, sugerindo contato com a PFE/FUNAI, visando sua manutenção ou reforma do
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Anexos: I - IN 03/2012/FUNAI (SEI nº 1631949, 1631980).

entendimento.

  

Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da FUNAI

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
30/09/2019,	às	17:40,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hKp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1631909	e	o	código	CRC	73AAECC1.

Referência:	Caso	responda	este	OWcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.010515/2019-41 SEI	nº	1631909
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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1652477                             08620.004220/2019-35

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - SEAG/COGAB/PRES/2019

ASSUNTO : Certificação de imóveis rurais contíguos a terras indígenas.
INTERESSADO: INCRA
PARA A(S) UNIDADE(S): DPT
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

Prezados,

Trata-se do Ofício nº 12895/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA(1215233), por
meio do qual o INCRA encaminhou Nota Técnica sobre procedimentos operacionais e administrativos a serem
observados nos serviços de certificação de imóveis rurais que se confrontam com terras indígenas.

Após manifestação técnica, conforme Despacho DPT (1245740), os autos foram encaminhados à
análise jurídica, conforme Despacho - ASSESSORIA TÉCNICA - PRES/FUNAI/2019 (1264582). A análise da
Procuradoria  Federal  Especializada junto à  Funai  foi  exarada pelo Parecer  n.  00044/2019/COAF/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU  (1281352)  e  aprovada  pelo  Despacho  n.  00358/2019/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU
(1281355).

Posteriormente, a questão foi levada ao conhecimento do Ministério da Mulher, da Família e
Direitos Humanos, via OFÍCIO Nº 413/2019/PRES/FUNAI (1288099), tendo em vista a legislação vigente na
época, que vinculava a Funai àquela pasta. A resposta ministerial veio nos termos do OFÍCIO Nº 2981/2019
/GM.MMFDH/MMFDH (1444825), restituindo os autos "para prosseguimentos e deliberações segundo o vosso
juízo.".

Considerando o lapso temporal transcorrido, e de ordem, restituo os presentes autos à DPT, para
reanálise técnica por parte de sua nova gestão.

Atenciosamente,

       Em 07 de outubro de 2019.

COGAB - PRES/GABPR

Documento	assinado	eletronicamente	por	Matheus	de	Almeida	Roberto,	Coordenador(a)	de	Gabinete,	em
07/10/2019,	às	18:42,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº
8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hKp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	1652477	e	o	código	CRC	65B55059.

Referência:	Processo	nº	08620.004220/2019-35 SEI	nº	1652477
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Nº 78, segunda-feira, 23 de abril de 201244 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012012042300044

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

�

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
PORTARIA No- 66, DE 20 DE ABRIL DE 2012

Altera a circunscrição das Delegacias da Polícia Roviária Federal no âmbito
da 10ª SRPRF/BA.

A DIRETORA-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso XX, do Regimento Interno da Polícia Rodoviária
Federal, aprovado pela Portaria nº 1.375, de 2 de agosto de 2007, do Senhor Ministro de Estado da
Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 6 de agosto de 2007;

CONSIDERANDO a necessidade de implementar ações voltadas à redução dos índices de
acidentes de trânsito e de criminalidade nas rodovias e estradas federais localizadas no âmbito da 10ª
SRPRF/BA, bem como o contido no Processo nº 08.650.000.650/2009-59; resolve:

Art. 1º Alterar a circunscrição das Delegacias da Polícia Rodoviária Federal no âmbito da 10ª
Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, no Estado da Bahia, conforme disposto no
Anexo.

Art. 2º As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pela Coordenação-Geral de Operações -
C G O / P R F.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA

ANEXO

Denominação Delegacia Denominação do Posto Descrição do Trecho UF BR Início Fim To t a l
11 0 372,1 4 11 , 5 39,4

DEL.01/PST.01 - Principal BA 324 518,0 626,2 108,2
DEL.01 - DELEGACIA Posto Simões Filho 420 48,0 123,1 75,1
DE SIMÕES FILHO Via Expressa BA 324 0,0 4,3 4,3

DEL.01/PST.02 - Posto Sto.
Ant. de

Principal BA 101 220,1 302,0 81,9

Jesus 420 123,1 280,6 157,5
DEL.01/PST.03 - Posto Hu-
mildes

Principal BA 101 140,7 220,0 79,3

DEL.01/PST.04 - Principal BA 101 0,0 140,6 140,6
Posto Alagoinhas 11 0 243,1 372,0 128,9

Principal BA 11 6 420,3 495,4 75,1
DEL.02 - DELEGACIA DEL.02/PST.01 - Anel Viário de Feira de

Santana
BA 324 0,0 7,4 7,4

DE F. DE SANTANA Posto Feira Sul Principal BA 324 512,7 517,9 5,2
DEL.02/PST.01 - Principal BA 11 6 275,3 420,2 144,9
Posto Feira Norte 324 439,9 512,5 72,6

Acesso à Jequié BA 330 0,0 4,1 4,1
DEL.03 - DELEGACIA DEL.03/PST.01 - 11 6 604,5 709,2 104,7
DE JEQUIÉ Posto de Jequié Principal BA 330 647,2 799,9 152,7

420 280,7 352,9 72,2
DEL.03/PST.02 - Posto de
Milagres

Principal BA 11 6 495,5 604,4 108,9

DEL.04/PST.01 - 122 7,1 187,0 179,9
DEL.04 - DELEGACIA Posto de Sr. do Principal BA 235 357,5 537,0 179,5
DE SR.DO BONFIM Bonfim 407 10,0 170,0 160,0

DEL.04/PST.02 - 324 283,0 439,0 156,0

Posto de Capim Principal BA 349 124,3 291,5 167,2
Grosso 407 170,1 236,6 66,5

30 585,8 748,1 162,3
DEL.05/PST.01 - Principal BA 101 431,8 535,8 104,0

DEL.05 - DELEGACIA Posto de Itabuna 330 800,0 829,0 29,0
DE ITABUNA 415 0,0 128,1 128,1

DEL.05/PST.02 - Posto de
Camacan

Principal BA 101 535,9 661,8 125,9

DEL.05/PST.03 - Posto de
Gandu

Principal BA 101 302,0 431,7 129,7

122 187,1 368,8 181,7
DEL.06/PST.01 - 122 407,5 544,8 137,3

DEL.06 - DELEGACIA Posto de Seabra Principal BA 242 295,1 499,0 203,9
DE SEABRA 330 171,0 491,5 320,5

349 291,5 765,8 474,3
DEL.06/PST.02 - Posto de
Itaberaba

Principal BA 242 11 2 , 5 295,0 182,5

DEL.06/PST.03 - Posto de
Ibotirama

Principal BA 242 499,1 690,4 191,3

11 0 0,0 120,0 120,0
DEL.07/PST.01 - BA 11 6 50,1 153,0 102,9

DEL.07 - DELEGACIA Posto de Paulo Principal 235 0,0 357,4 357,4
DE PAULO AFONSO Afonso 349 5,0 124,2 11 9 , 2

PE 11 0 149,2 261,8 11 2 , 6
DEL.07/PST.02 - 11 0 120,1 243,0 122,9
Posto de Rib. do Principal BA 11 6 153,1 275,2 122,1
Pombal 410 0,0 37,0 37,0

Principal BA 30 0,0 585,7 585,7
Anel Viário de Vitória da
Conquista

BA 11 6 0,0 29,9 29,9

DEL.08/PST.01 - 11 6 798,1 845,0 46,9
DEL.08 - DELEGACIA Posto de Vit. da 122 544,9 755,9 2 11 , 0
VIT. DA CONQUISTA Conquista Principal BA 342 0,0 61,2 61,2

415 128,2 212,8 84,6
430 262,5 408,3 145,8

DEL.08/PST.02 - Posto de
Poções

Principal BA 11 6 709,3 798,0 88,7

DEL.08/PST.03 - Posto da
Divisa

Principal BA 11 6 845,1 944,7 99,6

BA/MG Principal MG 11 6 0,0 52,0 52,0
DEL.09/PST.01 - Principal BA 101 661,9 766,0 104,1
Posto de Eunápolis 367 74,2 84,3 10,1

DEL.09 - DELEGACIA DEL.09/PST.02 - Principal BA 101 766,1 840,0 73,9
DE EUNÁPOLIS Posto de Itamaraju 498 0,0 14,2 14,2

DEL.09/PST.03 - Posto de
Teix. de

Principal BA 101 840,1 957,0 11 6 , 9

Freitas 418 0,0 123,9 123,9
DEL.09/PST.04 - Posto de
Porto Seguro

Principal BA 367 0,0 74,1 74,1

20 0,0 328,4 328,4
135 0,0 443,8 443,8

DEL.10 - DELEGACIA DEL.10/PST.01 - Principal BA 235 537,1 663,6 126,5
DE BARREIRAS Posto de Barreiras 242 690,5 957,5 267,0

349 765,9 11 0 5 , 5 339,6
430 0,0 262,4 262,4

TOTAL GERAL 9.627,0

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 3, DE 20 DE ABRIL DE 2012

Disciplina a emissão dos documentos de-
nominados Atestado Administrativo e De-
claração de Reconhecimento de Limites.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍN-
DIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 7.056, de 28 de dezembro de 2009, considerando a ne-
cessidade de estabelecer regras sobre a manifestação da entidade
quanto à incidência de imóvel rural em terras indígenas ou de con-
frontação de limites, resolve:

Art. 1º. A emissão dos documentos denominados Atestado
Administrativo e Declaração de Reconhecimento de Limites, que se
referem à localização de imóvel rural particular em relação a terras
indígenas, será processada de acordo com as normas estabelecidas na
presente Instrução.

§ 1º. O Atestado Administrativo se destina a atestar a si-
tuação geográfica de imóveis de terceiros em relação às terras in-
dígenas regularizadas ou em processo de demarcação.

§ 2º. A Declaração de Reconhecimento de Limites se destina
a fornecer, aos proprietários de imóveis rurais, a mera certificação de
que foram respeitados os limites com os imóveis confinantes de
propriedade da União e de posse permanente destinados a indíge-
nas.

Art. 2º. Os documentos citados no art. 1º serão emitidos pelo
Presidente da FUNAI, ficando sob responsabilidade da Diretoria de
Proteção Territorial a análise dos processos.

Parágrafo único. As informações solicitadas por órgãos go-
vernamentais, sobre a incidência de imóvel em terras indígenas, se-
guirão os mesmos trâmites utilizados para a emissão de Atestado
Administrativo.

Art. 3º. A solicitação de Atestado Administrativo ou de De-
claração de Reconhecimento de Limites deverá ser requerida ao Pre-
sidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, conforme modelo
disponível no site www.funai.gov.br (Anexo I), assinado pelo in-
teressado ou seu representante legal.

§ 1º. O requerimento de Atestado Administrativo ou de De-
claração de Reconhecimento de Limites deverá ser instruído com
cópia dos documentos técnicos exigidos na Norma Técnica para
Georreferenciamento de Imóveis Rurais, editada pelo Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

§ 2º. O requerimento encaminhado por órgãos governamen-
tais deverá, necessariamente, apresentar a planta individual, em cópia
impressa e em meio digital, e o Memorial Descritivo do imóvel
objeto da análise, contendo os vértices definidores dos limites re-
ferenciados em coordenadas geográficas (latitude e longitude) do Sis-
tema Geodésico Brasileiro (SGB) ou UTM, de modo a caracterizar
seu posicionamento. Os documentos deverão estar devidamente as-
sinados por técnico habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA.

§ 3º. Os documentos de que trata o art. 1º desta Instrução
Normativa não serão fornecidos a terceiros que não sejam os le-
gítimos possuidores da área, salvo na hipótese prevista no parágrafo
a n t e r i o r.

Art. 4º. O requerimento instruído com os documentos pre-
vistos no art. 3º deverá ser encaminhado pelo interessado, por meio
de correio postal, para Fundação Nacional do Índio - FUNAI Se-
de/BSB, aos cuidados da Diretoria de Proteção Territorial - DPT,
devendo constar no envelope: "Solicitação de Atestado Administra-
tivo" ou "Solicitação de Declaração de Reconhecimento de Limites",
conforme o caso.

§ 1º. Para a correta análise do requerimento, a Diretoria de
Proteção Territorial da FUNAI poderá solicitar esclarecimentos ao
interessado. Caso não seja apresentada resposta formal no prazo de 90
(noventa) dias, o processo será arquivado.

§ 2º. Havendo manifestação por parte do interessado em
desarquivar o processo, deverá ser encaminhado novo requerimento
que justifique tal solicitação.

Art. 5º. O Atestado Administrativo terá a validade de 02
(dois) anos, contados da data de sua emissão pela FUNAI.

Parágrafo único. No caso de revalidação, o interessado de-
verá apresentar as informações atualizadas dos documentos de que
trata o art. 3º desta Instrução Normativa.

Art. 6º. Não será emitido Atestado Administrativo para imó-
veis incidentes em:

I - Área formalmente reivindicada por grupos indígenas.
II - Terras ocupadas ou não por grupos indígenas, com pro-

cedimentos administrativos iniciados e/ou concluídos em conformi-
dade com o disposto no Decreto nº 1.775/MJ/96 e na Lei nº 6.001/73
(Estatuto do Índio) :

II.1 - Área em estudo de identificação e delimitação;
II.2 - Terra indígena delimitada (com os limites aprovados

pela FUNAI);
II.3 - Terra indígena declarada (com os limites estabelecidos

pela portaria declaratória do Ministro da Justiça);

II.4 - Terra indígena homologada (com os limites da de-
marcação homologados por decreto da Presidência da República);

II.5 - Terra indígena reservada;
II.6 - Terra de domínio indígena;
II.7 - Terra indígena com portaria de restrição de uso;
III - Terra da União cedida para usufruto indígena;
IV - Área de referência de índios isolados.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II.1 do art.

6º, o Atestado Administrativo não poderá ser emitido até que se
concluam os estudos de identificação e delimitação da área ocupada
pelos indígenas.

Art. 7º. A emissão de Declaração de Reconhecimento de
Limites será precedida de vistoria do imóvel por parte dos índios e de
servidor desta entidade. Caberá à FUNAI a elaboração de relatório
específico, registrando-se as atividades em ata de reunião, que fará
parte do processo, assinada pelo referido servidor e pelos repre-
sentantes da comunidade indígena devidamente identificados.

§ 1º. Em se tratando de Atestado Administrativo, fica pre-
visto o procedimento de vistoria, a ser conduzido e custeado pela
FUNAI, quando expressamente necessário para confirmar a existência
de ocupação e/ou reivindicação indígena no imóvel objeto do re-
querimento.

§ 2º. O custo referente ao acompanhamento dos indígenas
previsto no caput deste artigo será de responsabilidade da FUNAI.

Art. 8º. Não obstante a emissão de Atestado Administrativo
ou de Declaração de Reconhecimento de Limites por parte da FU-
NAI, o interessado ficará obrigado - a qualquer tempo - a comunicar
a ocorrência de trânsito ou presença de índios no imóvel objeto do
requerimento.

Parágrafo único. Caso seja comprovada a ocupação indígena
no imóvel particular ou vícios na documentação apresentada, o Ates-
tado Administrativo ou a Declaração de Reconhecimento de Limites
serão cancelados mediante portaria do Presidente da FUNAI, pu-
blicada no Diário Oficial da União.

Art. 9º. O Atestado Administrativo ou a Declaração de Re-
conhecimento de Limites serão encaminhados ao interessado ou seu
representante legal, via correio, com aviso de recebimento - AR, para
o endereço constante do requerimento apresentado. Caso haja in-
teresse do requerente, os documentos poderão ser retirados direta-
mente na Diretoria de Proteção Territorial.

Parágrafo único. Ocorrendo alteração de endereço do re-
querente, o fato deverá ser comunicado, por escrito, à FUNAI, que
ficará isenta de qualquer responsabilidade, quanto ao extravio do
documento.

Art. 10. Não será emitido Atestado Administrativo ou De-
claração de Reconhecimento de Limites sem observância das for-
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malidades previstas acima, sob pena de responsabilidade funcional,
incluindo-se os requerimentos pendentes de apreciação na data de
publicação desta Instrução Normativa.

Art. 11. Todos os Atestados Administrativos já emitidos pela
FUNAI, com base nas Portarias PP nº 3.226, de 21 de setembro de
1987, e PP nº 357, de 22 de abril de 1993, perderão a sua validade
após 2 (dois) anos da publicação desta Instrução Normativa.

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as portarias constantes do artigo anterior.

MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO

E DEFESA DO CONSUMIDOR
DECISÕES DE 20 ABRIL DE 2012

Processo Administrativo nº 08012.004062/99-72. Represen-
tante: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ. Representado(a):
MARÍTIMA SEGUROS. Assunto: Prática abusiva. Pagamento de
sinistro: valor menor que aquele segurado; pagamento do valor de
mercado.

No- 2 Em acolhimento às razões técnicas consubstanciadas na Nota
Técnica nº 45/2012-CGAJ/DPDC/SDE, Considerando a gravidade e a
extensão da lesão causada a milhares de consumidores em todo o
país, a vantagem auferida e a condição econômica das empresas, nos
termos do artigo 57 da Lei n. 8.078/90 e artigos 26, inciso VI, e 25,
inciso II, do Decreto n. 2181/97, aplico à empresa Porto Seguro Cia.
de Seguros Gerais a sanção de multa no valor de R$ 563.250,72
(quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e cinqüenta reais e setenta
e dois centavos), devendo a representada depositar o valor definitivo
da multa em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos
termos da Resolução CFDD n. 16, de 08 de março de 2005, con-
soante determina o artigo 29 do Decreto n. 2.181/97.

No- 3 Em acolhimento às razões técnicas consubstanciadas na Nota
Técnica nº 46/2012-CGAJ/DPDC/SDE, Considerando a gravidade e a
extensão da lesão causada a milhares de consumidores em todo o
país, a vantagem auferida e a condição econômica das empresas, nos
termos do art. 57 da Lei n. 8.078/90 e arts. 26, inciso VI, e 25, inciso
II, do Decreto n.° 2.181/97, aplico à empresa Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais a sanção de multa no valor de R$ 594.540,00 (qui-
nhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta reais), devendo
a representada depositar o valor definitivo da multa em favor do
Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos da Resolução
CFDD n.° 16, de 08 de março de 2005, consoante determina o art. 29
do Decreto n.° 2.181/97.

Processo Administrativo nº 08012.006117/2003-21. Repre-
sentante: SDE/DPDE. Representado(a): Itaú Seguros Ltda. Assunto:
Peças de reposição

No- 4 Em acolhimento às razões técnicas consubstanciadas na Nota
Técnica nº 47/2012-CGAJ/DPDC/SDE, elaborada pela Coordenação-
Geral de Assuntos Jurídicos (fls.), considerando a gravidade e a ex-
tensão da lesão causada a milhares de consumidores em todo o país, a
vantagem auferida e a condição econômica da empresa, nos termos do
artigo 57 da Lei n. º 8.078/90 e artigos 25, inciso II e 26, inciso VI do
Decreto n.º 2181/97, aplico à representada Itaú Seguros Ltda. a sanção
de multa no valor R$ 455.111,04 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil,
cento e onze reais e quatro centavos), devendo a representada depositar
o valor definitivo da multa em favor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos, nos termos da Resolução CFDD nº 16, de 08 de março de
2005, consoante determina o artigo 29 do Decreto nº 2.181/97.

Processo Administrativo nº 08012.002907/99-07. Represen-
tante: ADENÍZIO TELES MILFORT e outros. Representado(a):
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Assunto: Cláusula
abusiva

JULIANA PEREIRA DA SILVA
Diretora

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO
E DEFESA ECONÔMICA

COORDENAÇÃO-GERAL
DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESPACHOS DO COORDENADOR-GERAL
Em 20 de abril de 2012

No- 46. Procedimento Administrativo nº 08012.006408/2008-23. Re-
presentante: Paulo Cezar Cordeiro; Representada: Unimed de Ribeirão
Preto - Cooperativa de Trabalho Médico (Adv. Henrique Furquim
Paiva; Sérgio Luiz de Carvalho Paixão; Ricardo Sordi Marchi e ou-
tros) Não há o que ser saneado. Assim, embora a representada não
tenha especificado quais são as provas que pretendem produzir em sua
defesa e, mesmo considerando que já transcorreu o prazo do art. 37 da
Lei 8.884/94, intimo-a para especificar, no prazo de 10 (dez) dias, as
provas que pretende ver produzidas, justificando a sua necessidade e
apresentando, na oportunidade, o rol das testemunhas, em número não
superior a 03 (três), caso esse meio probatório seja de seu interesse.
Caso seja de interesse da Representada, poderá requerer alternativa-
mente que as informações a serem acrescidas pelas referidas pessoas
sejam prestadas por via postal, ressalvando-se a alteração da natureza
da prova que, colhida por escrito, passará a ter caráter documental.
Deve a representada, também, apresentar a cópia eletrônica, em CD,
da petição inicial, conforme determina a Portaria 456/2010/MJ.

No- 47. Processo Administrativo nº 08012.006200/2009-95. Repre-
sentante: Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Repre-
sentada: Unimed de Limeira - Cooperativa de Trabalho Médico. Ad-
vogados: Não constam advogados constituídos. Não há o que ser
saneado. Fica a Representada intimada da realização das oitivas das
testemunhas Júlio César Pereira Santos, Júlio Cesar Natalino, Lauro
Freitas Júnior, no dia 08 de maio de 2012, às 15:00 no Palácio da
Justiça Raimundo Faoro - Esplanada dos Ministérios - Bloco T - 5º
andar, Sala 536 - CEP 70064-900 - Brasília - DF. Poderá, também, a
representada, no prazo de 10 dias desta publicação, solicitar outras
provas que pretenda produzir.

No- 48. Referência: Processo Administrativo nº 08012.006377/2010-
25. Representante: Associação Brasileira das Indústrias de Medica-
mentos Genéricos - Pró Genéricos (Adv.: Arystóbulo de Oliveira
Freitas e Anna Maria Reis); Representados: H. Lundbeck A/S; Lund-
beck Brasil Ltda. (Adv.: José Del Chiaro da Rosa; Maria Augusta
Fidalgo; Renata Foizer Silva; e outros). Acolhe-se o pedido das Re-
presentadas para que a mesma possa se manifestar em 15 dias sobre
todos os elementos dos autos, deferindo-se, após o referido prazo,
mais 15 dias para apresentação de provas. Quanto às demais questões
formais e materiais alegadas pelas representadas, entende-se que estas
são afetas ao mérito do processo, podendo a SDE analisá-las pos-
teriormente. Intimem-se.

No- 49. Processo Administrativo nº 08012.006270/2009-43. Repre-
sentante: Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo -
SINAMGE. Representada: Unimed Pindamonhangaba - Cooperativa
de Trabalho Médico. Advogados: Ana Luiza Galvão de Barros Vil-
laLobos Bueno; Samantha Prizmic Alves de Moraes; Ederval Neves
Rubin; e outros). Não há o que ser saneado. Embora a Representada
não tenha especificado quais são as provas que pretendem produzir
em sua defesa e, mesmo considerando que já transcorreu o prazo do
art. 37 da Lei 8.884/94, intimo a representada para que especifique,
no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretende produzir, jus-
tificando sua necessidade e apresentando, na oportunidade, o rol das
testemunhas, em número não superior a 03 (três), caso esse meio
probatório seja de seu interesse. Caso seja de interesse da Repre-
sentada que as informações a serem prestadas pelas pessoas arroladas
sejam requeridas por via postal, intimo a Representada para que, no
prazo de 10(dez) dias, apresente: i) questionamentos escritos a serem
endereçados às pessoas especificadas, ou, facultativamente, ii) de-
clarações das citadas pessoas com as informações fáticas que co-
nhecem a respeito do mérito do Processo Administrativo em epígrafe.
Intimo a Representada, ainda, para apresentar a via eletrônica de sua
petição inicial em CD, conforme portaria 456/2010/MJ.

RICARDO MEDEIROS DE CASTRO

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS

DESPACHOS DO DIRETOR

INDEFIRO o recurso apresentado pelo nacional chinês TAN
LINZHI, e mantenho o ato INDEFERITÓRIO publicado no Diário
oficial da União de 29/12/2011, Seção 1, pág. 36, tendo em vista que
o Requerente não preenche os requisitos do art 1º c/c, 4°,III,da Lei
11 . 9 6 1 / 0 9 .

Processo No- 08212.009650/2009-83 - TAN LINZHI

IZAURA MARIA SOARES MIRANDA

DIVISÃO DE PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS
DESPACHOS DO CHEFE

DEFIRO o(s) pedido(s) de permanência com base em côn-
juge, abaixo relacionado(s), ressaltando que o ato persistirá enquanto
for detentor (a) da condição que lhe deu origem:

Processo No- 08458.002823/2010-93 - HARRY HORST
KLOPFER

Processo No- 08505.079096/2011-21 - RUI MIGUEL MAR-
TINS VIEIRA

Processo No- 08505.079060/2011-47 - URSULA CLARA
CHRIST CASTRO

Processo No- 08505.085198/2011-85 - RICARDO ARTURO
GUERRA FUENTES

Processo No- 08505.097943/2011-39 - MATEO VASQUEZ
QUINTERO

Processo No- 08505.085312/2011-77 - FLORENTINO GAR-
CIA BLANCO

Processo No- 08505.042900/2011-16 - MARKO KRISTOFER
S T I PA N I C I C

Processo No- 08505.075996/2011-07 - HANNA LEE
Processo No- 08458.006266/2011-61 - WINFRED KWABLA

GBEDEMAH
Processo No- 08505.078886/2011-99 - SADY CRISCEL ME-

ZA GOMEZ
Processo No- 08310.011292/2011-85 - SOPHIE DOREER

GARBOTZ CAVALCANTE
Processo No- 08505.085228/2011-53 - PAULINE LUCIE

NIESSERON
Processo No- 08505.071247/2011-01 - LUCA ROSARIO TA-

VORMINA
Processo No- 08505.079146/2011-70 - NNACHETA SA-

MUEL OBI
Processo No- 08709.011766/2011-15 - COY DEAN MANIS
Processo No- 08310.010971/2011-37 - JEAN CHRISTOPHE

ROGER GOUX

Processo No- 08389.037500/2011-62 - MOHAMAD KHA-
LED FATTAH

Processo No- 08389.038701/2011-87 - MOHAMAD RA-
CHID EL RIFAI

DEFIRO o(s) pedido(s) de permanência com base em prole,
abaixo relacionado(s), ressaltando que o ato persistirá enquanto for
detentor (a) da condição que lhe deu origem:

Processo No- 08083.001377/2011-86 - FABIO MANUEL
C H AV E S

Processo No- 08505.023336/2011-32 - VICTOR HUGO MO-
RANTE CORONEL e ROSARIO GUADALUPE CONDORI PIN-
TO

Processo No- 08505.079081/2011-62 - LEONARDO ACHU
SAYALI e MAGDA ELENA QUISPE

Processo No- 08505.022509/2011-03 - GUSTAVO ANTONIO
CASTANEDA TORRES

Processo No- 08505.071048/2011-94 - WENPENG ZHANG e
FANG WANG

Processo No- 08505.076008/2011-39 - ANTHONY OKWU-
DILI OKPALA

Processo No- 08505.023302/2011-48 - YECHENG LIU e
CHUNHUA LIU

Processo No- 08505.085226/2011-64 - SILVIA MAMANI
GUZMAN

Processo No- 08505.085227/2011-17 - ANGEL MARCELO
GARCIA AMAYA

Processo No- 08505.084455/2011-61 - YANGWEI CHEN e
WEIWEI ZHU

Processo No- 08505.097899/2011-67 - MARCELA DEL
CARMEN PALMA MUÑOZ SILVA

Processo No- 08505.047457/2011-70 - ELADIO LOAIZA
CUSIYUPANQUI e ELIZABETH HERMOZA QUISPE

Processo No- 08505.079101/2011-03 - JINQUN CHEN e
XIUJIN CHEN

Processo No- 08505.074290/2011-10 - MELANIE DAYANA
CHIRE QUINTANA

Processo No- 08505.074504/2011-58 - JOEL SAMSON SHA-
KA e CHIOMA CATHERINE SHAKA

Processo No- 08505.071104/2011-91 - PINGJING LAN e NA
LIN

Processo No- 08505.085349/2011-03 - CHAOTAO YAO e
MINSHI LIN

Processo No- 08492.012102/2011-56 - LANFRANCO ARG-
NANI

Processo No- 08505.076009/2011-83 - XIAOYI CHEN e YU-
NYUN ZHOU

Processo No- 08505.071103/2011-46 - CLUVER ALFREDO
MAMANI LABRA e YANET HERRERA VALENCIA

Processo No- 08505.078972/2011-00 - ANTONIO GOMES
Processo No- 08505.016105/2011-72 - RODRIGO JAVIER

GONZALES ROMERO
Processo No- 08505.009538/2011-71 - WEIDONG XIANG e

XIAOLING TONG
Processo No- 08492.008004/2011-14 - JULIO MIGUEL VE-

RÍSSIMO GASPAR
Processo No- 08505.065020/2011-18 - EUGENIO ALEJO

COSME e ISMAELA TICONA GONZALES
Processo No- 08505.078821/2011-43 - NEXTOR ROLANDO

QUISPE ACHOCALLA e ADELA APAZA GARNICA
Processo No- 08492.019873/2010-93 - ARMINDA SUAREZ

ALMADA
Processo No- 08505.074392/2011-35 - DANILO GUIDO

QUISPE CACERES e MONICA MAGALI CCAMA VILLEGAS
Processo No- 08505.009591/2011-72 - XIAOQIN YE
Processo No- 08336.009643/2011-08 - OSCAR YAMIT UR-

REA BUITRAGO
Processo No- 08505.074537/2011-06 - PAMELA SUAREZ

B E D O YA
Processo No- 08485.002166/2011-38 - YENNY YELITZA

RODRIGUEZ DE RODRIGUES
Processo No- 08505.075965/2011-48 - BLADIMIR CHOQUE

QUISPE e BETTE QUISPE SILVESTRE
Processo No- 08505.065032/2011-42 - MACARIO MALL-

QUI ACUNA e ALICIA GARNICA CRUZ
Processo No- 08492.001999/2011-92 - LUISA ROMERO

MOLINAS
Processo No- 08505.078833/2011-78 - MARCOS VILLA-

ZANTE CHIRA e ADELA MAMANI CRUZ
Processo No- 08505.079137/2011-89 - EVER QUISPE TOR-

RES, ALEXIS ANYELO QUISPE VILA e CECILIA CARLA VILA
QUIHUI

Processo No- 08709.011747/2011-99 - PAOLA CUADROS
GUIMARAEZ

Processo No- 08438.001084/2011-31 - JORGE FABIAN LEI-
TES SOSA e LAURA VIRGINIA BERDIA SILVA

Processo No- 08389.030905/2011-70 - RAMONA MONGE-
LOS KARPINSKI

Processo No- 08389.038065/2011-93 - MARIA BELEM
PENZZI FOGACA.

DEFIRO o(s) pedido(s) de permanência por reunião familiar,
amparados pela Resolução Normativa nº 36/99 do Conselho Nacional
de Imigração c/c a Portaria MJ nº 606/91, abaixo relacionado(s):

Processo No- 08320.008661/2010-52 - ANTONIA ELVA ME-
NOSTROZA SILVA

Processo No- 08505.022777/2009-01 - ANDE DONG
Processo No- 08505.078908/2011-11 - DAUN JEONG
Processo No- 08505.079049/2011-87 - NADIA SIRABA

BALDE NDEFO e CYPRIAN NDEFO
Processo No- 08793.002561/2010-56 - JOSEFINA MIRAN-

DA RODRIGUEZ
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>8 $ ")1/!%I$ ' %$(!=E/*)1EA@A@ K><LAMM@N OPQRSRTPU VWXQROY ZYOTV /0) [UVWTP \ V]VQRV^_P ZV
`YaTRWbWSRV Y QYcRTRdRZVZY ZV ]YZV^_P SPWOTVWTY ZP VaTRcP F?; ZV &WOTaU^_P -PadVTR]V W? @@DEA@>AE0,-!&; V eRd ZY
dVWTb'QV PU aYePadX'QV8 &OOP Yd ZYSPaabWSRV ZP $07%&$ -? >>>@EA@><E/*)1E0,-!& K>FD><@<N [UY `POOUR P OYcURWTY
SPWTYfZPB

@> ' 4aVTV'OY ZY &WOTaU^_P -PadVTR]V W? @DEA@>AE0,-!&; SUgP TYPa aYcUQVdYWTV V YdROO_PZ PO
ZPSUdYWTPO ZYWPdRWVZPO !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P Y "YSQVaV^_P ZY *YSPWhYSRdYWTP ZY +RdRTYO
ZY &di]YROj
@A k %PWOTV ZP VaTRcP F?; ZP aYO`YSTR]P WPadVTR]P; [UY W_P OYa_P YdRTRZPO !TYOTVZPO
!ZdRWROTaVTR]PO `VaV Rdi]YRO RWSRZYWTYO YdB & k laYV ePadVQdYWTY aYR]RWZRSVZV `Pa caU`PO
RWZmcYWVOj && '4YaaVO PSU`VZVO PU W_P `Pa caU`PO RWZmcYWVO; SPd `aPSYZRdYWTPO VZdRWROTaVTR]PO
RWRSRVZPO YEPU SPWSQUmZPO Yd SPWePadRZVZY SPd P ZRO`POTP WP "YSaYTP W? >8CCME:3E><<F Y WV +YR
W? F8@@>E><CDK)OTVTUTP ZP 7WZRPNj &&8> ' laYV Yd YOTUZP ZY RZYWTReRSV^_P Y ZYQRdRTV^_Pj &&8A ' 4YaaV
RWZmcYWV ZYQRdRTVZVKSPd PO QRdRTYO V`aP]VZPO `YQV 0,-!&Nj &&8D ' 4YaaV RWZmcYWV ZYSQVaVZV KSPd
PO QRdRTYO YOTVnYQYSRZPO `YQV `PaTVaRV ZYSQVaVTiaRV ZP :RWROTaP ZV 3UOTR^VNj &&8L ' 4YaaV RWZmcYWV
hPdPQPcVZV KSPd PO QRdRTYO ZV ZYdVaSV^_P hPdPQPcVZPO `Pa ZYSaYTP ZV /aYORZbWSRV ZV
*Y`fnQRSVNj &&8M ' 4YaaV RWZmcYWV aYOYa]VZVj &&8F '4YaaV ZY ZPdmWRP RWZmcYWVj &&8C ' 4YaaV RWZmcYWV
SPd `PaTVaRV ZY aYOTaR^_P ZY UOPj &&& ' 4YaaV ZV ,WR_P SYZRZV `VaV UOUeaUTP RWZmcYWVj &# ' laYV ZY
aYeYabWSRV ZY mWZRPO ROPQVZPOj
@D k $SPaaY [UY V RWOTaUdYWTVQRZVZY `VaV aYR]RWZRSV^_P; YOTUZP; ZYQRdRTV^_P; ZYdVaSV^_P Y
hPdPQPcV^_P ZY TYaaVO RWZmcYWVO YW]PQ]Yd UdV OY[UbWSRV ZY VTPO VZdRWROTaVTR]PO; `YaOYcURZPO
WPO dPQZYO ZP "YSaYTP >8CCME<F; SPdP ePadV ZY PnYZRbWSRV VP )OTVZP "YdPSaXTRSP ZY "RaYRTP8
-_P `VaYSY aVoPX]YQ [UY `POOVd OYa VWTYSR`VZVO RW]YOTRZVO `VaV TPdVZV ZY SPWOY[UbWSRVO
gUamZRSVO `VaV QRdRTV^_P ZP ZRaYRTP ZY `aP`aRYZVZY VWTYO ZV hPdPQPcV^_P ZV `aYTYWZRZV XaYV;
aY`aYOYWTVWZP V`VaYWTY ZYOaYO`YRTP VP VaTRcP M?; +&#; ZV %PWOTRTUR^_P 0YZYaVQ; PWZY pWRWcUqd OYaX
`aR]VZP ZV QRnYaZVZY PU ZY OYUO nYWO OYd P ZY]RZP `aPSYOOP QYcVQr; P [UY; O8d8g8; Yd fQTRdP SVOP;
`PZY TVdnqd SPWeRcUaVa caV]Y ]RPQV^_P ZV OYcUaVW^V gUamZRSVj
@L k $ eVTP q [UY V ]YZV^_P VnOPQUTV Y OYd aYOOVQ]VO `VaV YdROO_P ZY TVRO VTYOTVZPO Y ZYSQVaV^sYO
RdPnRQRXaRVO; RWSQUOR]Y ZVO SPWOY[UbWSRVO gUWTP VP SVZVOTaP ZP 1ROTYdV ZY (YOT_P 0UWZRXaRV k
1&()0; VWTYO dYOdP ZY PSPaaYa V eRWVQRoV^_P ZP `aPSYZRdYWTP VZdRWROTaVTR]P [UY SPWOTRTUR UdV
ZYTYadRWVZV XaYV SPdP RWZmcYWV; `VaYSY PeYWZYa `aYSYRTP SPWOTRTUSRPWVQ; ]PQTVZP `VaV V cVaVWTRV
ZP ZRaYRTP ZY `aP`aRYZVZY KVaTRcP Mt; GG&&; ZV %PWOTRTUR^_P 0YZYaVQN Y ZP ZY]RZP `aPSYOOP QYcVQ
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KVaTRcP Mt; +&#; ZV %PWOTRTUR^_P 0YZYaVQNj@M k %PQhY'OY ZV "PUTaRWV [UYB pIPdPQPcV^_PB q VTP
VZdRWROTaVTR]P ZY SPWTaPQY `YQP [UVQ V VUTPaRZVZY OU`YaRPa YuVdRWV V QYcVQRZVZY Y V SPW]YWRbWSRV
ZY VTP VWTYaRPa ZV `ai`aRV !ZdRWROTaV^_P;ZY PUTaV YWTRZVZY PU ZY `VaTRSUQVa; `VaV ZVa'QhY YeRSXSRV8
$ VTP ZY`YWZYWTY ZY hPdPQPcV^_P q RWP`YaVWTY YW[UVWTP W_P V aYSYnY8 %PdP VTP ZY ORd`QYO
SPWTaPQY; V hPdPQPcV^_P W_P `YadRTY VQTYaV^sYO WP VTP SPWTaPQVZP `YQV VUTPaRZVZY hPdPQPcVWTY;
[UY V`YWVO `PZY SPWeRadV'QP PU aYgYRTX'QP;`VaV [UY V RaaYcUQVaRZVZY OYgV SPaaRcRZV `Pa [UYd V
`aVTRSPU8 $ VTP hPdPQPcVTiaRP TPaWV'OY YeRSVo ZYOZY P dPdYWTP ZV hPdPQPcV^_P; dVO `PZY TYa
OYUO YeYRTPO SPWTRZPO `Pa SQXUOUQV PU SPWZR^_P OUO`YWOR]V ZP `ai`aRP VTP PU ZV WVTUaYoV ZP
WYciSRP gUamZRSP [UY YQY YWSYaaVr8 KIYQv +P`YO :YRaYQQYO; "RaYRTP !ZdRWROTaVTR]P =aVORQYRaP; )Z8
:VQhYRaPO; A@>D; `Xc8 A@>Nj
@F k !OORd; `VaYSY V^PZVZP Y TYdYaXaRP [UY OY WYcUY P ShVdVZP !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P Y
"YSQVaV^_P ZY *YSPWhYSRdYWTP ZY +RdRTYO ZY &di]YRO; `Pa dYaV `PTYWSRVQRZVZY Y PWZY OY[UYa
eRWVQRoVZP P `aPSYZRdYWTP OY[UYWSRVQ `VaV SPWOTRTUR^_P ZV XaYV SPdP TYaaV RWZmcYWV; V [UVQ OY
V`YaeYR^PV V`YWVO SPd P ZYSaYTP hPdPQPcVTiaRP8
@C k !ZYdVRO; YW[UVWTP W_P ePadVQdYWTY hPdPQPcVZV V `aYTYWZRZV XaYV RWZmcYWVO; W_P `VaYSY
aVoPX]YQ V RWTYaZR^_P ZP Rdi]YQ `VaV eRWO ZY ZYOSPWOTRTUR^_P ZV RWTYcaVQRZVZY Y hRcRZYo ZY Ud
TmTUQP ZY `aP`aRYZVZY; cVaVWTRZP `YQV %PWOTRTUR^_P 0YZYaVQ; `Pa dYaP VTP VZdRWROTaVTR]P Y [UY OY
eUWZV Yd dYaV `aPnVnRQRZVZY8
@ w k -YOOY OYWTRZP; SPQhY'OY ZV 3UaRO`aUZbWSRVB p)W[UVWTP W_P ePa ePadVQdYWTY ZYdVaSVZV V XaYV
RWZmcYWV; VO `aP`aRYZVZYO YWSaV]VZVO W_P `PZYd OYa RWTYaZRTVZVO `VaV OYUO ZPWPOrK:1 w@DA E "0
k 143 k *YQVTPaV :RWROTaV )QRVWV %VQdPW k "3 @AE>AEA@@ANj p! RZYWTReRSV^_P ZVO XaYVO ZY
PSU`V^_P TaVZRSRPWVQdYWTY RWZmcYWV ZY`YWZY ZY ZYdVaSV^_P [UY SPd`YTY \ ,WR_P; SPWePadY
ZRO`sY P `ai`aRP VaT8 AD>; SV`UT; ZV %PWOTRTUR^_P ZV *Y`fnQRSV8 -_P nVOTV P QVUZP VWTaP`PQicRSP
[UY;YdnPaV TaVZUoV YOTUZP SRYWTmeRSP Y ZYTVQhVZP; W_P q V`TP V cYaVa; `Pa OR Oi; YeYRTPO
ZYdVaSVTiaRPO; [UY ZY`YWZYd ZY `aPSYOOP VZdRWROTaVTR]P `aY]ROTP WP "YSaYTP >8CCM; ZY @w ZY
gVWYRaP ZY ><<F; [UY [UVQReRSV TVQ YOTUZP V`YWVO SPdP eVOY RWRSRVQ8 !UOYWTY; WP SVOP; ZYdVaSV^_P
VZ]RWZV ZY `aPSYZRdYWTP aYcUQVa8&d`YaRPOV V PnOYa]xWSRV ZPO `aPSYZRdYWTPO WPadVTR]PO `VaV [UY
WRWcUqd OYgV `aR]VZP ZY OYUO nYWO OYd P ZY]RZP `aPSYOOP QYcVQ KVaT8 M?; RWS8 +&#; %*N; Rd`PWZP'
OY P aYOcUVaZP ZV OYcUaVW^V gUamZRSVr K!&A@@L8@D8@@8@@D@wC'> k 4*0 ZV Dy *YcR_P k *YQVTPaV
"YOYdnVacVZPaV 0YZYaVQ !WV /YoVaRWR k "3 @<E@AEA@@LNj p$ "YSaYTP W? >8CCME<F YOTVnYQYSY [UY V
ZYdVaSV^_P W_P TaVo WYWhUdV aYOTaR^_P VPO `aP`aRYTXaRPO; [UY `PZYa_P SPWTRWUVa UTRQRoVWZP OUVO
TYaaVO `VaV eRWO `aPZUTR]PO; OYd [UVQ[UYa `aYgUmoP dVTYaRVQ PU ZY PUTaV PaZYd Y [UY YOTV ZY]Y OYa
nVOYVZV Y eUWZVdYWTVZV Yd TaVnVQhPO VWTaP`PQicRSPO ZY RZYWTReRSV^_Pr K!& @@@AM>A'
>L8A@>A8L8@D8@@@@E:1 k 4*0 ZV Dy *YcR_P k *YQVTPaV "YOYdnVacVZPaV 0YZYaVQ #YOWV zPQdVa k
"3 @wE@MEA@>DN

A8 )d A@>A ePR Rd`YTaVZP P dVWZVZP ZY OYcUaVW^V W8 D<LFA'F>8A@>A8L8@>8DL@@; `YQV 0)")*!6.$ "!
!(*&%,+4,*! ) /)%,l*&! "$ )14!"$ ") :!4$ (*$11$ "$ 1,+ k 0!:!1,+ SPWTaV V /*)1&")-4) "!
0,-"!6.$ -!%&$-!+ "$ 7-"&%$ k 0,-!&; [UY PngYTR]PU V OUO`YWO_P ZPO YeYRTPO ZV &WOTaU^_P -PadVTR]V
@DEA@>A8 $ Rd`YTaVZP VQYcPU [UY V W_P YdROO_P ZPO aYeYaRZPO ZPSUdYWTPO VSVaaYTV P eVTP ZY TaVTVaYd TYaaVO `VaTRSUQVaYO
SPdP OY RWZmcYWVO ePOOYd; ]RPQVWZP; `PaTVWTP; ZRaYRTPO cVaVWTRZPO `Pa TmTUQPO Yu`YZRZPO `YQP YWT_P )OTVZP ZP :VTP
(aPOOP8 ! !UTPaRZVZY %PVTPaV OUOTYWTPU [UY V &WOTaU^_P -PadVTR]V W? @DEA@>A W_P aYOTaRWcY ZRaYRTPO; q dYaV WPadV
RWTYaWV aYcUQVdYWTVZPaV ZV Yu`YZR^_P ZY ZPSUdYWTP `YQV 0,-!&; gUOTVdYWTY `VaV VTYWZYa VPO RWTYaYOOYO ZPO `VaTRSUQVaYO
[UY `aPSUaVd V VUTVa[URV `VaV ]YaReRSV^_P ZV ORTUV^_P ZPO OYUO Rdi]YRO Yd aYQV^_P \O TYaaVO RWZmcYWVO8 -P dYWSRPWVZP
:1; V OYcUaVW^V ePR ZYWYcVZV WPO OYcURWTYO TYadPOB

$ VTP WPadVTR]P OYSUWZXaRP Yd [UYOT_P; [UVQ OYgV; V &WOTaU^_P -PadVTR]V @DEA@>A; ZROSR`QRWV; WP
xdnRTP RWTYaWP ZV 0,-!&; V YdROO_P ZPO !TYOTVZPO !ZdRWROTaVTR]PO Y ZV "YSQVaV^_P ZY
*YSPWhYSRdYWTP ZY +RdRTYO8 )OTYO ZPSUdYWTPO V`YWVO O_P YdRTRZPO OY hPU]Ya V ZY]RZV OPQRSRTV^_P
`YQPO RWTYaYOOVZPO Yd OUV PnTYW^_P8 !OORd; V `aY]RO_P ZY W_P Yu`YZR^_P ZY !TYOTVZPO
!ZdRWROTaVTR]PO Y "YSQVaV^_P ZY *YSPWhYSRdYWTP ZY +RdRTYO; OYcUWZP P VaTRcP F?; RWSROPO & Y &&;
ZV &- @DEA@>A 0,-!&; `VaV XaYVO [UY RWZR[UYd `POOm]YQ RWTYaYOOY RWZmcYWV W_P `POOUR P SPWZ_P
ZY; `Ya OR; SPWeYaRa `aP`aRYZVZY V TYaSYRaPO; ]RPQVWZP `aPSYZRdYWTPO QYcVQdYWTY `aY]ROTPO `VaV
TaVWOeYabWSRV ZY Rdi]YRO PU VTq dYOdP Yu`aP`aRV^_P8
"YOOV ePadV; W_P ]ROQUdnaP V `QVUORnRQRZVZY ZP ZRaYRTP RW]PSVZP; UdV ]Yo [UY P RWOTaUdYWTP
WPadVTR]P VTVSVZP `YQV Rd`YTaVWTY SVaYSY ZY RWTYW^_P ]RPQVZPaV ZPO ZRaYRTPO ZY `POOY Y ZY
`aP`aRYZVZY ZPO `aPZUTPaYO `VaTRSUQVaYO aUaVRO ZV aYcR_P; `Pa ]ROVa; OPdYWTY; V ZROSR`QRWV ZPO
`aPSYZRdYWTPO RWTYaWPO ZY YdROO_P ZY SYaTRZsYOEVTYOTVZPOEZYSQVaV^sYO; W_P aYOTVWZP ZYdPWOTaVZV
V VdYV^V ZY ]RPQV^_P V ZRaYRTP ZY `aP`aRYZVZY `aR]VZV8 !ZYdVRO; W_P hPU]Y SPd`aP]V^_P; ZY eVTP;
[UY P VTP VZdRWROTaVTR]P TaVWOePadVaRV TYaaVO `VaTRSUQVaYO Yd RWZmcYWVO8 /Pa eRd; W_P ]ROUVQRoP
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aYOTaR^_P ZY ZRaYRTPO `YQV &WOTaU^_P -PadVTR]V @DEA@>A 0,-!&; `Pa OY V`aYOYWTVa SPdP dYaV
WPadV RWTYaWV aYcUQVdYWTVZPaV ZV YdROO_P ZY ZPSUdYWTPO `YQV Rd`YTaVZV SPd P eRTP ZY VTYWZYa
VPO RWTYaYOOYO ZPO `VaTRSUQVaYO [UY `aPSUaVd V 0,-!& `VaV ]YaReRSV^_P ZV ORTUV^_P aYVQ ZPO OYUO
Rdi]YRO Yd aYQV^_P \O TYaaVO RWZmcYWVO8

D8 /Pa dYRP ZV %$4! W8 @@@@>EA@A@E:%%0'/0)E/0)'0,-!&E/(0E!(,; OPQRSRTPU'OY \ "/4 V
ZRO`PWRnRQRZVZY ]RaTUVQ ZP `aPSYZRdYWTP [UY aYOUQTPU WV &WOTaU^_P -PadVTR]V W? @@DEA@>AE0,-!&8 )OTY `aPSYOOP
VZdRWROTaVTR]P ePR gUWTVZP WP OY[UYWSRVQ D ZP -,/ Yd Y`RcaVeY8

L8 { P aYQVTiaRP8

11 . "0M=1;$ N/#O<1%"

M8 ! &-14*,6.$ -$*:!4&#! -P'D; ") A@ ") !=*&+ ") A@>A ZROSR`QRWV V YdROO_P ZPO ZPSUdYWTPO
ZYWPdRWVZPO !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P Y "YSQVaV^_P ZY *YSPWhYSRdYWTP ZY +RdRTYO8 /Pa dYRP ZP VaTRcP >t; | >?; ZYOTV &-;
TYd'OY [UY ! "#$%#&'! "'()*)%#+&#),! %$ '$%#)*& & &#$%#&+ & %)#-&./! 0$!0+12)3& '$ )(4,$)% '$ #$+3$)+!% $( +$5&./! 6%
#$++&% )*'70$*&% +$0-5&+)8&'&% !- $( 9+!3$%%! '$ '$(&+3&./!; Y; SPWePadY P | At; ZYOTY dYOdP VaTRcP; V "YSQVaV^_P ZY
*YSPWhYSRdYWTP ZY +RdRTYO OY ZYOTRWV V ePaWYSYa; VPO `aP`aRYTXaRPO ZY Rdi]YRO aUaVRO; V dYaV SYaTReRSV^_P ZY [UY ePaVd
aYO`YRTVZPO PO QRdRTYO SPd PO Rdi]YRO SPWeRWVWTYO ZY `aP`aRYZVZY ZV ,WR_P Y ZY `POOY `YadVWYWTY ZYOTRWVZPO V RWZmcYWVO8

F8 $ !aT8 F? ZV dYWSRPWVZV &-; PngYTP ZV `aYOYWTY VWXQROY gUamZRSV; VOORd ZYTYadRWVB

!aT8 F?8 -_P OYaX YdRTRZP !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P `VaV Rdi]YRO RWSRZYWTYO YdB
& ' laYV ePadVQdYWTY aYR]RWZRSVZV `Pa caU`PO RWZmcYWVO8
&& ' 4YaaVO PSU`VZVO PU W_P `Pa caU`PO RWZmcYWVO; SPd `aPSYZRdYWTPO VZdRWROTaVTR]PO RWRSRVZPO
YEPU SPWSQUmZPO Yd SPWePadRZVZY SPd P ZRO`POTP WP "YSaYTP W? >8CCME:3E<F Y WV +YR W? F8@@>ECD
K)OTVTUTP ZP 7WZRPNB
&&8> ' laYV Yd YOTUZP ZY RZYWTReRSV^_P Y ZYQRdRTV^_Pj
&&8A ' 4YaaV RWZmcYWV ZYQRdRTVZV KSPd PO QRdRTYO V`aP]VZPO `YQV 0,-!&Nj
&&8D ' 4YaaV RWZmcYWV ZYSQVaVZV KSPd PO QRdRTYO YOTVnYQYSRZPO `YQV `PaTVaRV ZYSQVaVTiaRV ZP :RWROTaP
ZV 3UOTR^VNj
&&8L ' 4YaaV RWZmcYWV hPdPQPcVZV KSPd PO QRdRTYO ZV ZY'dVaSV^_P hPdPQPcVZPO `Pa ZYSaYTP ZV
/aYORZbWSRV ZV *Y`fnQRSVNj
&&8M ' 4YaaV RWZmcYWV aYOYa]VZVj
&&8F ' 4YaaV ZY ZPdmWRP RWZmcYWVj
&&8C ' 4YaaV RWZmcYWV SPd `PaTVaRV ZY aYOTaR^_P ZY UOPj
&&& ' 4YaaV ZV ,WR_P SYZRZV `VaV UOUeaUTP RWZmcYWVj
&# ' laYV ZY aYeYabWSRV ZY mWZRPO ROPQVZPO8
/VaXcaVeP fWRSP8 -V hR`iTYOY `aY]ROTV WP RWSROP &&8> ZP VaT8F?; P !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P W_P
`PZYaX OYa YdRTRZP VTq [UY OY SPWSQUVd PO YOTUZPO ZY RZYWTReRSV^_P Y ZYQRdRTV^_P ZV XaYV PSU`VZV
`YQPO RWZmcYWVO8

C8 ! `aRdYRaV PnOYa]V^_P [UY OY eVo q [UY; OY P !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P OY ZYOTRWV V VTYOTVa V PIQCDRSA
TGAT@UHIBD ZY Rdi]YRO ZY TYaSYRaPO Yd aYQV^_P \O TYaaVO RWZmcYWVO aYcUQVaRoVZVO AC GV W@ABGPPA EG EGVD@BDRSA; W_P eVo
P dYWPa OYWTRZP; ZP `PWTP ZY ]ROTV gUamZRSP; W_P YdRTRa TVQ SYaTReRSVZP WVO hR`iTYOYO YuSQUZYWTYO `aY]ROTVO WP VaTRcP Ft8
/YQP SPWTaXaRP8 IX UdV RWSPWOROTbWSRV V`VaYWTY YWTaY P SPWTYfZP ZYOOYO ZPRO `aYSYRTPO ZV &-8 1Y P RWTURTP q ]YaReRSVa V
ORTUV^_P cYPcaXeRSV ZY OU`POTP Rdi]YQ ZY TYaSYRaP Yd aYQV^_P \O TYaaVO RWZmcYWVO aYcUQVaRoVZVO PU Yd `aPSYOOP ZY
ZYdVaSV^_P; q ZYOYgX]YQ [UY hVgV V YdROO_P ZY VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P `VaV TPZP Y [UVQ[UYa `YZRZP `VaV SPWOTVTVa OU`POTP
Rdi]YQ `VaTRSUQVa WVO TYaaVO RWZmcYWVO aYcUQVaRoVZVO PU Yd `aPSYOOP ZY ZYdVaSV^_P; PGV GXBGRSA' $ RWTURTP [UY V
`aRWSm`RP OY nUOSV q gUOTVdYWTY SPWeaPWTVa P OU`POTP aYcROTaP ZP Rdi]YQ SPd V TYaaV RWZmcYWV aYcUQVaRoVZV AC GV YIDP EG;
`VaV SPWhYSRdYWTP TVWTP ZV 0,-!& [UVWTP ZP `VaTRSUQVa8

w8 !OORd; W_P hX aVo_P gUamZRSV `VaV YuSY`SRPWVa P ZRO`POTP WP |>t; ZP VaTRcP >t; WP [UY OY aYeYaY \ YdROO_P
ZY VTYOTVZPO VZdRWROTaVTR]PO; OPn `YWV ZY RW]RVnRQRoVa V YdROO_P ZY TVRO VTYOTVZPO Yd SVOPO Yd [UY hX `aPSYOOPO ZY
ZYdVaSV^_P [UY `PZYd ZUaVa dVRO ZY ]RWTY VWPO; Y; SPd ROOP; RW]RVnRQRoVa P ZRaYRTP \ `POOY Y `aP`aRYZVZY8 "YOOV ePadV;
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VSPWOYQhV'OY V aY]PcV^_P ZP dYWSRPWVZP VaTRcP Ft; OPn `YWV ZV `aY]RO_P ZV YdROO_P ZY VTYOTVZP ZY VZdRWROTaVTR]P OYa
RWiSUV8

<8 $ VaTRcP AD>; | Ft; ZV %PWOTRTUR^_P 0YZYaVQ ZY ><ww; ZROSR`QRWV [UY %/! *-5!% $ $:#)*#!%; */! 9+!'-8)*'!
$2$)#!% <-+7')3!%; !% &#!% =-$ #$*>&( 9!+ !?<$#! & !3-9&./!; ! '!(7*)! $ & 9!%%$ '&% #$++&% & =-$ %$ +$2$+$ $%#$ &+#)0!; !-
& $:95!+&./! '&% +)=-$8&% *&#-+&)% '! %!5!; '!% +)!% $ '!% 5&0!% *$5&% $:)%#$*#$%; +$%%&5,&'! +$5$,&*#$ )*#$+$%%$ 9@?5)3!
'& A*)/!; %$0-*'! ! =-$ ')%9-%$+ 5$) 3!(95$($*#&+; */! 0$+&*'! & *-5)'&'$ $ & $:#)*./! ')+$)#! & )*'$*)8&./! !- &
&.B$% 3!*#+& & A*)/!; %&5,!; *& 2!+(& '& 5$); =-&*#! 6% ?$*2$)#!+)&% '$+),&'&% '& !3-9&./! '$ ?!& 2CD

>@8 $ VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P ]ROV gUOTVdYWTY P VTYWZRdYWTP ZYOTV -PadV %PWOTRTUSRPWVQ WV dYZRZV Yd [UY
]YaReRSV OY V PSU`V^_P; P ZPdmWRP Y V `POOY ZVO TYaaVO RWZmcYWVO q QYcmTRdV8 &OOP q cVaVWTRZP `Pa dYRP ZPO VaTRcP C?; | >t; Y
wt; ZV dYOdV &- @DEA@>A; WPO OYcURWTYO TYadPOB

!aT8 C?8 | >?8 )d OY TaVTVWZP ZY !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P; eRSV `aY]ROTP P `aPSYZRdYWTP ZY ]ROTPaRV;
V OYa SPWZUoRZP Y SUOTYVZP `YQV 0,-!&; [UVWZP Yu`aYOOVdYWTY WYSYOOXaRP WD@D BA&HI@VD@ D
GXIPQZ&BID EG ABCWDRSA G*AC @GIYI&EIBDRSA I&E[TG&D &A IV\YGJ A]^GQA EA @G_CG@IVG&QA'
!aT8 w?8 -_P PnOTVWTY V YdROO_P ZY !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P PU ZY "YSQVaV^_P ZY *YSPWhYSRdYWTP
ZY +RdRTYO `Pa `VaTY ZV 0,-!&; A I&QG@GPPDEA HIBD@U A]@ITDEA . D _CDJ_CG@ QGVWA . D
BAVC&IBD@ D ABA@@Z&BID EG Q@`&PIQA AC W@GPG&RD EG [&EIAP &A IV\YGJ A]^GQA EA @G_CG@IVG&QA'
/VaXcaVeP fWRSP8 %DPA PG^D BAVW@AYDED D ABCWDRSA I&E[TG&D &A IV\YGJ WD@QIBCJD@ AC Y[BIAP
&D EABCVG&QDRSA DW@GPG&QDEDK A "QGPQDEA "EVI&IPQ@DQIYA AC D <GBJD@DRSA EG
#GBA&FGBIVG&QA EG =IVIQGP PG@SA BD&BGJDEAP VGEID&QG WA@QD@ID EA !@GPIEG&QG ED -/0"1K
WC]JIBDED &A <IU@IA ,HIBIDJ ED /&ISA' KcaReYRN

>>8 "YOOV eYRTV; UdV ]Yo [UY P VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P W_P OY `aYOTV V aYSPWhYSYa `aP`aRYZVZY; dVO dYaP
VTYOTY ZV ORTUV^_P cYPcaXeRSV ZY Rdi]YRO ZY TYaSYRaPO Yd aYQV^_P \O TYaaVO RWZmcYWVO aYcUQVaRoVZVO PU Yd `aPSYOOP ZY
ZYdVaSV^_P; W_P eVo OYWTRZP gUamZRSP Yd aYOTaRWcRa OYU xdnRTP ZY YdROO_P8 %PdP ]ROTP; YdnPaV P `aPSYOOP VZdRWROTaVTR]P
[UY YWOYgPU V &- Yd VWXQROY W_P SPWTYWhV V eUWZVdYWTV^_P `VaV VO YuSY^sYO SPWTRZVO WP TaVWOSaRTP VaTRcP Ft ZV &-
@DEA@>A; YWTYWZY'OY [UY V QicRSV gUamZRSV `VaV V YdROO_P ZP VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P q gUOTVdYWTY VnVaSVa VO XaYVO VRWZV
Yd VWXQROY; VTq `YQP `ai`aRP SPWSYRTP ZY VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P; [UY OY ZReYaYWSRV RWSQUOR]Y ZV ZYSQVaV^_P ZY
aYSPWhYSRdYWTP ZY QRdRTYO8 )OTV ZYSQVaV^_P ORd OY ZYOTRWV V ePaWYSYa; VPO `aP`aRYTXaRPO ZY Rdi]YRO aUaVRO; V dYaV
SYaTReRSV^_P ZY [UY ePaVd aYO`YRTVZPO PO QRdRTYO SPd PO Rdi]YRO SPWeRWVWTYO ZY `aP`aRYZVZY ZV ,WR_P Y ZY `POOY
`YadVWYWTY ZYOTRWVZPO V RWZmcYWVO8

>A8 -YOOY OYWTRZP ZRO`sY V 0,-!&; `Pa dYRP ZP OYU E$?%)#$; %!?+$ P VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]PB

$O ZPSUdYWTPO !TYOTVZP !ZdRWROTaVTR]P Y ZY *YSPWhYSRdYWTP ZY +RdRTYO O_P RWePadV^sYO
Yu`YZRZVO `YQV 0,-!& SPd P PngYTR]P ZY EI@IVI@ EaYIEDP PA]@G D JABDJIbDRSA EG IV\YGIP @C@DIP
EG QG@BGI@AP GV @GJDRSA cP :G@@DP 1&E[TG&DPK `Pa dYRP ZY SPWeYabWSRV Y VWXQROY ZPO ZVZPO;
`aRWSR`VQdYWTY SVaTPcaXeRSPO; V`aYOYWTVZPO `YQPO aY[UYaYWTYO8 }>~KcaReYRN

>D8 ! YdROO_P ZY VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P YW]PQ]Y; `PaTVWTP; V ]YaReRSV^_P )* 5!3! OY OY TaVTV PU W_P ZY XaYV ZY
`VTaRd�WRP ZV ,WR_P8 $O nYWO ZV ,WR_P; OYcUWZP V %0Eww; VaTRcP A@; O_PB

& ' PO [UY VTUVQdYWTY QhY `YaTYWSYd Y PO [UY QhY ]RYaYd V OYa VTaRnUmZPOj
&& ' VO TYaaVO ZY]PQUTVO RWZRO`YWOX]YRO \ ZYeYOV ZVO eaPWTYRaVO; ZVO ePaTReRSV^sYO Y SPWOTaU^sYO
dRQRTVaYO; ZVO ]RVO eYZYaVRO ZY SPdUWRSV^_P Y \ `aYOYa]V^_P VdnRYWTVQ; ZYeRWRZVO Yd QYRj
&&& ' PO QVcPO; aRPO Y [UVRO[UYa SPaaYWTYO ZY XcUV Yd TYaaYWPO ZY OYU ZPdmWRP; PU [UY nVWhYd dVRO
ZY Ud )OTVZP; ORa]Vd ZY QRdRTYO SPd PUTaPO `VmOYO; PU OY YOTYWZVd V TYaaRTiaRP YOTaVWcYRaP PU ZYQY
`aP]YWhVd; nYd SPdP PO TYaaYWPO dVacRWVRO Y VO `aVRVO eQU]RVROj
&# ' VO RQhVO eQU]RVRO Y QVSUOTaYO WVO oPWVO QRdmTaPeYO SPd PUTaPO `VmOYOj VO `aVRVO dVamTRdVOj VO
RQhVO PSYxWRSVO Y VO SPOTYRaVO; YuSQUmZVO; ZYOTVO; VO XaYVO aYeYaRZVO WP VaT8 AF; &&j
&# VO RQhVO eQU]RVRO Y QVSUOTaYO WVO oPWVO QRdmTaPeYO SPd PUTaPO `VmOYOj VO `aVRVO dVamTRdVOj VO RQhVO
PSYxWRSVO Y VO SPOTYRaVO; YuSQUmZVO; ZYOTVO; VO [UY SPWTYWhVd V OYZY ZY :UWRSm`RPO; YuSYTP V[UYQVO
XaYVO VeYTVZVO VP OYa]R^P `fnQRSP Y V UWRZVZY VdnRYWTVQ eYZYaVQ; Y VO aYeYaRZVO WP VaT8 AF; &&j
K*YZV^_P ZVZV `YQV )dYWZV %PWOTRTUSRPWVQ W? LF; ZY A@@MN
# ' PO aYSUaOPO WVTUaVRO ZV `QVTVePadV SPWTRWYWTVQ Y ZV oPWV YSPW�dRSV YuSQUOR]Vj
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#& ' P dVa TYaaRTPaRVQj
#&& ' PO TYaaYWPO ZY dVaRWhV Y OYUO VSaYOSRZPOj
#&&& ' PO `PTYWSRVRO ZY YWYacRV hRZaXUQRSVj
&G ' PO aYSUaOPO dRWYaVRO; RWSQUOR]Y PO ZP OUnOPQPj
G ' VO SV]RZVZYO WVTUaVRO OUnTYaaxWYVO Y PO OmTRPO Va[UYPQicRSPO Y `aq'hROTiaRSPOj
G& ' VO TYaaVO TaVZRSRPWVQdYWTY PSU`VZVO `YQPO mWZRPO8
| >? { VOOYcUaVZV; WPO TYadPO ZV QYR; \ ,WR_P; VPO )OTVZPO; VP "ROTaRTP 0YZYaVQ Y VPO :UWRSm`RPO V
`VaTRSR`V^_P WP aYOUQTVZP ZV Yu`QPaV^_P ZY `YTaiQYP PU cXO WVTUaVQ; ZY aYSUaOPO hmZaRSPO `VaV eRWO
ZY cYaV^_P ZY YWYacRV YQqTaRSV Y ZY PUTaPO aYSUaOPO dRWYaVRO WP aYO`YSTR]P TYaaRTiaRP; `QVTVePadV
SPWTRWYWTVQ; dVa TYaaRTPaRVQ PU oPWV YSPW�dRSV YuSQUOR]V; PU SPd`YWOV^_P eRWVWSYRaV `Pa YOOV
Yu`QPaV^_P8 K*YZV^_P ZVZV `YQV )dYWZV %PWOTRTUSRPWVQ W? >@A; ZY A@><N K/aPZU^_P ZY
YeYRTPN
| A? ! eVRuV ZY VTq SYWTP Y SRW[�YWTV [URQ�dYTaPO ZY QVacUaV; VP QPWcP ZVO eaPWTYRaVO TYaaYOTaYO;
ZYORcWVZV SPdP eVRuV ZY eaPWTYRaV; q SPWORZYaVZV eUWZVdYWTVQ `VaV ZYeYOV ZP TYaaRTiaRP WVSRPWVQ; Y
OUV PSU`V^_P Y UTRQRoV^_P OYa_P aYcUQVZVO Yd QYR8

>L8 "P RWSROP G& ZP TaVWOSaRTP VaTRcP A@; RWeYaY'OY [UY O_P nYWO ZV ,WR_P VO QG@@DP Q@DEIBIA&DJVG&QG
ABCWDEDP WGJAP [&EIAP' $ VaTRcP AAM; | Mt; ZV %0EEww; `Pa OUV ]Yo; `aYOSaY]Y [UY O_P )*')%9!*7,$)% &% #$++&% '$,!5-#&% !-
&++$3&'&'&% 9$5!% F%#&'!%; 9!+ &.B$% ')%3+)()*&#4+)&%; *$3$%%1+)&% 6 9+!#$./! '!% $3!%%)%#$(&% *&#-+&)%; Y P VaTRcP AF;
R]; ZV %0; ZRO`sY [UY O_P nYWO ZPO YOTVZPO VO TYaaVO ZY]PQUTVO [UY W_P O_P ZV ,WR_P8 %PW]qd eaROVa VRWZV [UY V VTUVQ %0
`aPmnY V UOUSV`R_P ZY TYaaVO `fnQRSVO; ZY ePadV [UY `POORnRQRTV V`YWVO OUV VQRYWV^_P Y SPWSYOO_P8

>M8 ! SYaTReRSV^_P ZV `PQRcPWVQ PngYTP ZY dYdPaRVQ ZYOSaRTR]P ZY Rdi]YQ aUaVQ q aYVQRoVZP `Pa dYRP ZP
1ROTYdV ZY (YOT_P 0UWZRXaRV ' 1&()08 ! &WOTaU^_P -PadVTR]V W8 CCEA@>D aYcUQVdYWTPU P 1&()0 Y `aY]b; Yd OYU VaTRcP
Dt; [UY V &*15)%$ '!% '&'!% %$+1 &-#!(1#)3& 9$5! GHIFJ $ +$%#+)#& 6 ,$+)2)3&./! '& 3!*%)%#K*3)& '!% '&'!% 9+$%#&'!% 9$5!
9+!2)%%)!*&5 3+$'$*3)&'! $ 6 $,$*#-&5 %!?+$9!%)./! 3!( !-#+&% $:)%#$*#$% *! 3&'&%#+! 0$!++$2$+$*3)&'! '! HLMN"D -P
VaT8 >C; V &- CC `aYSYRTUV [UY V 3$+#)2)3&./! '! ($(!+)&5 '$%3+)#),! 9$5! HLMN" */! )(95)3&+1 +$3!*>$3)($*#! '!
'!(7*)! !- & $:&#)'/! '!% 5)()#$% $ 3!*2+!*#&.B$% )*')3&'!% 9$5! 3+$'$*3)&'!; ?$( 3!(! */! ')%9$*%&+1 & =-&5)2)3&./!
+$0)%#+&5; &#+)?-)./! $:35-%),& '! !2)3)&5 '$ +$0)%#+! '$ )(4,$)%D

>F8 !OORd; P VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P Y P 1&()0 W_P ORcWReRSVd aYSPWhYSRdYWTP ZY ZPdmWRP; dVO OY dPOTaVd
SPdP RWSYWTR]P `VaV [UY `aP`aRYTXaRPO Y `POOURZPaYO ZY Rdi]YRO aUaVRO ePaWY^Vd RWePadV^sYO ZY OUVO `aP`aRYZVZYO; V eRd
ZY SPd`Pa nVOY ZY ZVZPO `VaV SPWTaPQVa Y dPWRTPaVa VO TYaaVO ZV ,WR_P8 %PWePadY V &WOTaU^_P -PadVTR]V 0,-!&
@DEA@>A; P VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P VTYOTV V ORTUV^_P cYPcaXeRSV ZY Rdi]YRO ZY TYaSYRaPO Yd aYQV^_P \O TYaaVO RWZmcYWVO
aYcUQVaRoVZVO AC Yd `aPSYOOP ZY ZYdVaSV^_P; YW[UVWTP; SPWePadY V &WOTaU^_P -PadVTR]V CCEA@>D ZP &-%*!; P 1&()0
VTYOTV V XaYV SPd OPnaY`POR^sYO [UY YOTYgVd WP SVZVOTaP cYPaaYeYaYWSRVZP ZP &-%*!8

>C8 *YOOVQTY'OY [UY V YdROO_P ZV SYaTReRSV^_P ZP 1&()0 W_P YuRcY V YdROO_P ZY VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P; Y V
YdROO_P ZY VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P W_P ZY`YWZY ZV SYaTReRSV^_P ZP 1&()08 1_P ZPRO RWOTaUdYWTPO [UY ZY]Yd OY
SPd`QYdYWTVa; dVO [UY O_P RWZY`YWZYWTYO; SPd YOSP`PO `ai`aRPO8 &OOP `Pa[UY P &-%*! gX `POOUR Ud SVZVOTaP
cYPaaYeYaYWSRVZP; YW[UVWTP V 0,-!& `POOUR P SVZVOTaP ZY TYaaVO TaVZRSRPWVQdYWTY PSU`VZVO `YQPO mWZRPO; aYcUQVaRoVZVO PU
Yd `aPSYOOP ZY ZYdVaSV^_P8 )OTY `aPSYOOP ZY ZYdVaSV^_P; aYcUQVdYWTVZP `YQP "YSaYTP W? >CCME<F; C ! ($)!
&'()*)%#+&#),! 9&+& )'$*#)2)3&+ $ %)*&5)8&+ !% 5)()#$% '! #$++)#4+)! #+&')3)!*&5($*#$ !3-9&'! 9$5!% 9!,!% )*'70$*&%D L!%
#$+(!% '! ($%(! O$3+$#!; & +$0-5&+)8&./! 2-*')1+)& '$ !"##$% &'()*"'$% !#$(&+&,'$-."'!" ,+/0$($% 3!(9+$$*'$ &%
%$0-)*#$% $#&9&%; '$ 3!(9$#K*3)& '! P!'$+ F:$3-#),!Q

RN )OTUZPO ZY RZYWTReRSV^_P Y ZYQRdRTV^_P; V SVacP ZV 0UWVRj
RRN %PWTaVZRTiaRP VZdRWROTaVTR]Pj
RRRN "YSQVaV^_P ZPO QRdRTYO; V SVacP ZP :RWROTaP ZV 3UOTR^Vj
R]N "YdVaSV^_P emORSV; V SVacP ZV 0UWVRj
]N +Y]VWTVdYWTP eUWZRXaRP ZY V]VQRV^_P ZY nYWeYRTPaRVO Rd`QYdYWTVZVO `YQPO PSU`VWTYO W_P'
mWZRPO; V SVacP ZV 0UWVR; aYVQRoVZP Yd SPWgUWTP SPd P SVZVOTaP ZPO PSU`VWTYO W_P'mWZRPO; V SVacP
ZP &WSaVj
]RN IPdPQPcV^_P ZV ZYdVaSV^_P; V SVacP ZV /aYORZbWSRV ZV *Y`fnQRSVj
]RRN *YTRaVZV ZY PSU`VWTYO W_P'mWZRPO; SPd `VcVdYWTP ZY nYWeYRTPaRVO SPWORZYaVZVO ZY nPV'eq; V
SVacP ZV 0UWVR; Y aYVOOYWTVdYWTP ZPO PSU`VWTYO W_P'mWZRPO [UY VTYWZYd VP `YaeRQ ZV aYePadV; V
SVacP ZP &WSaVj

Parecer n. 00007/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2041010)         SEI 08620.010515/2019-41 / pg. 8Documento  (2046090)         SEI 08620.002779/2020-64 / pg. 8



!"#$"#!$!$ %&&'()##(*'+,-(.*/0./12.34#51607,-&1#"898":"$"

%&&'()##(*'+,-(.*/0./12.34#51607,-&1#"898":"$" =#;

]RRRN *YcROTaP ZVO TYaaVO RWZmcYWVO WV 1YSaYTVaRV ZY /VTaRd�WRP ZV ,WR_P; V SVacP ZV 0UWVRj Y

RuN &WTYaZR^_P ZY XaYVO `VaV V `aPTY^_P ZY `P]PO RWZmcYWVO ROPQVZPO; V SVacP ZV 0UWVR8}A~

>w8 "YOOV dVWYRaV; TYd'OY [UY P VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P; WV ePadV SPWSYRTUVQ `aY]ROTV WV &- @DEA@>A; VnVaSV
V `aY]RO_P ZY OUV YdROO_P `VaV PO SVOPO ZY TYaaVO RWZmcYWVO aYcUQVaRoVZVO PU Yd YOTUZP ZY RZYWTReRSV^_P Y ZYQRdRTV^_P;
ZYSQVaVZV; ZYdVaSVZV; hPdPQPcVZV; aYcROTaVZV Y RWTYaZRTVZV; YOTV fQTRdV [UVWZP OY TaVTVa ZY mWZRPO ROPQVZPO8

><8 "YOOV ePadV; Y Yd SPWOPWxWSRV SPd P VaTRcP DC ZV %0Eww; [UY ZYTYadRWV [UY V VZdRWROTaV^_P `fnQRSV
ZRaYTV Y RWZRaYTV ZY [UVQ[UYa ZPO /PZYaYO ZV ,WR_P; ZPO )OTVZPO; ZP "ROTaRTP 0YZYaVQ Y ZPO :UWRSm`RPO PnYZY^V VPO
`aRWSm`RPO ZY QYcVQRZVZY; Rd`YOOPVQRZVZY; dPaVQRZVZY; WC]JIBIEDEG G GHIBIZ&BIDK OUcYaY'OYB

' V OU`aYOO_P ZP VaTRcP Ft; ZV &- @DEA@>A 0,-!&; [UY TaVTV ZVO YuSY^sYO ZP VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P8
' V RWSQUO_P ZY Ud `VaXcaVeP WP VaTRcP >t SPd P OYcURWTY SPWTYfZPB

! YdROO_P ZY VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P W_P q ZPSUdYWTP RWZRO`YWOX]YQ \ YdROO_P ZV SYaTReRSV^_P ZP
1ROTYdV ZY (YOT_P 0UWZRXaRV ' 1&()0; UdV ]Yo [UY `POOUYd nVOY ZY ZVZPO ZROTRWTV8

A@8 /Pa eRd; SPW]qd eaROVa; [UY P `aYOYWTY /VaYSYa W_P SPQRZY SPd V ZYSRO_P TaVWORTVZV Yd gUQcVZP WP :1
D<LFA'F>8A@>A8L8@>8DL@@8 &OOP `Pa[UY V ZYSRO_P Yd SPdYWTP gUQcPU [UY */! >1 ,)!5&./! =-&*#! &!% ')+$)#!% '$ 9!%%$ $
'$ 9+!9+)$'&'$ '!% 9+!'-#!+$% 9&+#)3-5&+$% +-+&)% '& +$0)/!; 9!+ ,)%&+; %!($*#$; & ')%3)95)*& '!% 9+!3$')($*#!% )*#$+*!%
'$ $()%%/! '$ 3$+#)'B$%R&#$%#&'!%R'$35&+&.B$%; */! +$%#&*'! '$(!*%#+&'& & &($&.& '$ ,)!5&./! & ')+$)#! '$ 9+!9+)$'&'$
9+),&'&D "'$(&)%; */! >!-,$ 3!(9+!,&./!; '$ 2&#!; =-$ ! &#! &'()*)%#+&#),! #+&*%2!+(&+)& #$++&% 9&+#)3-5&+$% $(
)*'70$*&%D "Y eVTP; V ORd`QYO WYcVTR]V ZY YdROO_P ZP VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P W_P OY SPVZUWV; 9$+ %); SPd V ]RPQV^_P ZP
ZRaYRTP ZY `POOY Y ZY `aP`aRYZVZY ZPO `aPZUTPaYO aUaVRO8 0aROY'OY VRWZV [UY TVWTP P /PZYa )uYSUTR]P [UVWTP P 3UZRSRXaRP
`PZYd aY]Ya OYUO VTPO V [UVQ[UYa dPdYWTP; RWZY`YWZYWTYdYWTY ZY ZYSRO_P gUZRSRVQ TaVWORTVZV Yd gUQcVZP OPnaY P VOOUWTP;
Yd aVo_P ZV RWZY`YWZbWSRV ZPO /PZYaYO8

111. %,0%=/;d,

A>8 "RVWTY ZP Yu`POTP; OUcYaY'OY P [UVWTP ZRO`POTP WP `VaXcaVeP ><B V OU`aYOO_P ZP VaTRcP Ft; ZV &- @DEA@>A
0,-!&; [UY TaVTV ZVO YuSY^sYO ZP VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]Pj nYd SPdP V RWSQUO_P ZY Ud `VaXcaVeP Dt WP VaTRcP >t SPd P
OYcURWTY SPWTYfZPB

! YdROO_P ZY VTYOTVZP VZdRWROTaVTR]P W_P q ZPSUdYWTP RWZRO`YWOX]YQ \ YdROO_P ZV SYaTReRSV^_P ZP
1ROTYdV ZY (YOT_P 0UWZRXaRV ' 1&()0; UdV ]Yo [UY `POOUYd nVOY ZY ZVZPO ZROTRWTV8

AA8 *YOOVQTY'OY [UY V `aYOYWTY VWXQROY SRWcY'OY VPO VO`YSTPO gUamZRSPO ZV dVTqaRV `aP`POTV Y ZY aYcUQVaRZVZY
`aPSYOOUVQ; VnOTYWZP'OY [UVWTP VPO VO`YSTPO TqSWRSPO; eRWVWSYRaPO PU [UY YuRgVd YuYaSmSRP ZV ZROSaRSRPWVaRYZVZY
VZdRWROTaVTR]V ZPO OYTPaYO Y cYOTPaYO SPd`YTYWTYO ZYOTV 0UWZV^_P8 -YOTY OYWTRZP; SVnY V YOTY iac_P gUamZRSP ZY YuYSU^_P
ZV /aPSUaVZPaRV'(YaVQ 0YZYaVQ; ]RWSUQVZV \ !Z]PSVSRV'(YaVQ ZV ,WR_P; `aYOTVa SPWOUQTPaRV OPn P `aROdV YOTaRTVdYWTY
gUamZRSP; OYd VZYWTaVa Yd VO`YSTPO aYQVTR]PO \ SPW]YWRbWSRV Y P`PaTUWRZVZY ZPO VTPO `aVTRSVZPO; WYd; aYRTYaY'OY; VWVQROVa
VO`YSTPO ZY WVTUaYoV YdRWYWTYdYWTY TqSWRSP'VZdRWROTaVTR]V; \ QUo ZP [UY ZRO`sY P VaT8 >D>; ZV %PWOTRTUR^_P 0YZYaVQ ZY
><ww; VaT8 >@; |>?; ZV +YR W8? >@8Lw@EA@@A SES P VaT8 >> ZV +YR %Pd`QYdYWTVa W? CDE<D Y VaT8 DC; && Y &G; ZV +YR 0YZYaVQ
>D8DACEA@>F Y VaT8 DC; &&; ZV :YZRZV /aP]ROiaRV W? AA<AELD; PO [UVRO `aY]YYd V VTaRnUR^_P VPO VZ]PcVZPO `fnQRSPO V
YdROO_P ZY `VaYSYaYO [UVWTP V dRWUTVO ZY VTPO WPadVTR]PO8

5 SPWORZYaV^_P OU`YaRPa8

=aVOmQRV; >F ZY dVa^P ZY A@A@8

!-"*{! 1!-4&!($ "*,:$-"
/*$%,*!"$*! 0)")*!+

%PPaZYWVZPaV ZY !OOUWTPO 0RWVQmOTRSPO ' /0) 0,-!& 1)")
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%&&'()##(*'+,-(.*/0./12.34#51607,-&1#"898":"$" ;#;

!TYW^_P; V SPWOUQTV VP `aPSYOOP YQYTa�WRSP YOTX ZRO`PWm]YQ Yd hTT`BEEOV`RYWO8VcU8cP]8na dYZRVWTY P
ePaWYSRdYWTP ZP -fdYaP �WRSP ZY /aPTPSPQP K-,/N @wFA@@>@M>MA@><L> Y ZV ShV]Y ZY VSYOOP V@MSS@Le

-PTVO

>8 �O)%9!*7,$5 $(Q S>##9QRREEED2-*&)D0!,D?+R)*'$:D9>9R%$+,)3!%R&#$%#&'!T&'()*)%#+&#),!UD "3$%%! $(Q VWDXYRZXZXD
A8 �O)%9!*),$5 $(Q S>##9QRREEED2-*&)D0!,D?+R)*'$:D9>9RZXV[TXZTX\TVYTZ[T]YUD "3$%%! $(Q VWRXYRZXZXD
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=8 !EFGHG; EGF IJKI EFLEFMGI J NKFOPMQGI RKSPTUJSVGI; G $%>"&"> )* ++++-.,+,+.&(%1.$1".$1"2
134%5.$/1.%/3*
@8 )SHMJ'IJ W /FJIMPXSQMT PT 0,-!&; QGUG FJIEGIVT W QGSIKYVT RGFUKYTPT8

6FTIOYMT; @C PJ UTFZG PJ @?@?8

[+#!*$ $1\*&$ "$ #!++) 1&:).$
!"#$(!"$ "! ,-&.$

/FGQKFTPGF'%]JRJ -TQMGSTY PT 0,-!&

!VJSZ^G; T QGSIKYVT TG EFGQJIIG JYJVF_SMQG JIV` PMIEGSOHJY JU ]VVEA77ITEMJSI8TaK8aGH8bF UJPMTSVJ G
RGFSJQMUJSVG PG -cUJFG dSMQG PJ /FGVGQGYG e-,/f ?gh@??=?i=i@?=<j= J PT Q]THJ PJ TQJIIG T?iQQ?jR

"GQKUJSVG TIIMSTPG JYJVFGSMQTUJSVJ EGF !+#!*$ $1$*&$ "$ #!++) 1&:)!$; PJ TQGFPG QGU GI SGFUTVMHGI YJaTMI
TEYMQ`HJMI8 ! QGSRJFXSQMT PT TKVJSVMQMPTPJ PG PGQKUJSVG JIV` PMIEGSOHJY QGU G QLPMaG C<g==ih@g SG JSPJFJZG JYJVF_SMQG
]VVEA77ITEMJSI8TaK8aGH8bF8 &SRGFUTZkJI TPMQMGSTMIA 1MaSTV`FMG eTfA !+#!*$ $1$*&$ "$ #!++) 1&:)!$8 "TVT J lGFTA
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
NOTA JURÍDICA n. 00020/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010515/2019-41
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: COMPETÊNCIA TERRITORIAL

 
1. O  NUP  em  epígrafe  retornou  a  este  PFE  com  a  minuta  da  Instrução  Normativa  que  visa
disciplinar o requerimento,  análise e emissão do documento denominado Declaração de Reconhecimento de
Limites, bem como com algumas dúvidas da área técnica dispostas no DESPACHO - DPT/2020 (2071779), quais
sejam:

 
Assim, o primeiro questionamento que se faz é em relação à forma como a situação
geográfica  do  imóvel  será  atestada  pela  Funai  e  informada  ao  interessado,  caso  haja
supressão do artigo 6º da IN 03/2012. Bastaria adicionar um campo com a informação no
próprio Atestado Administrativo, ainda que haja sobreposição?
O segundo questionamento é quanto à nomenclatura que será dada ao documento hoje
denominado Atestado Administrativo, haja vista que a norma atual está vigente há quase
8 anos, datada de 20 de abril de 2012. Há necessidade em alterar o nome do documento,
considerando  que  podem  sobrevir  questionamentos  de  interessados  que  ora  tiveram
indeferidos seus requerimentos?
Outra  questão,  ainda  que  não  levantada  à  PFE no  Ofício  nº1110/2019/PRES/FUNAI
(1631909), mas em aproveitamento à oportunidade em se retificar a normativa, refere-se
ao parágrafo 3º  do artigo 3º,  que impede fornecimento de Atestado Administrativo e
Declaração  de  Reconhecimento  de  Limites  a  terceiros  que  não  sejam  detentores  do
imóvel. Considerando que, para que o requerimento seja analisado, é necessário envio de
dados  geoespaciais  por  um profissional  habilitado,  credenciado no CREA,  contratado
pelo  interessado,  que  na  maior  parte  das  vezes  é  o  proprietário  ou  alguém com sua
anuência;  considerando  também  que  diversos  requerimentos  restam  impedidos  de
deferimento, pelo fato do imóvel não encontrar-se em situação regular - ainda que muitas
vezes  em vias  de  regularização  junto  aos  órgãos  fundiários  locais  -  quais  seriam as
implicações em emitir tais documentos a quaisquer pessoas que protocolassem o pedido,
uma vez  o  próprio  Parecer  nº00007/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU discorre
que o atestado administrativo não se presta a reconhecer propriedade, mas mero ateste da
situação geográfica de imóveis de terceiros em relação às terras indígenas regularizadas
ou em processo de demarcação?

 
2. Inicialmente, convém analisar, do ponto de vista jurídico, a minuta da Instrução Normativa que
visa disciplinar o requerimento, análise e emissão do documento denominado Declaração de Reconhecimento de
Limites. Convém compará-la com a IN 03/2012 para então sugerir: apesar de a normativa civil já prever que os
atos eivados de vícios são anuláveis, acredito que é válido a inclusão de um dispositivo para prever o seguinte:
Caso sejam comprovados vícios na documentação apresentada, a Declaração de Reconhecimento de Limites será
cancelada, após o devido processo administrativo, mediante portaria do Presidente da FUNAI, publicada no
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Diário Oficial da União.
 

3. Acredito ainda que o parágrafo único do artigo 1° pode ser complementado por parte do que
dispõe o artigo 6° da IN 03/2012. Assim, necessário se faz mencionar que não  serão emitidas Declaração de
Reconhecimento  de  Limites  para  imóveis  incidentes  em terras  ocupadas  ou  não  por  grupos  indígenas,  com
procedimentos  administrativos  em conformidade  com o  disposto  no  Decreto  nº  1.775/MJ/1996  e  na  Lei  nº
6.001/1973 (Estatuto  do Índio),  e  que dizem respeito  às  seguintes  áreas:  Área  em estudo de  identificação e
delimitação; Terra indígena delimitada (com os limites aprovados pela FUNAI); Terra indígena declarada (com os
limites estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da Justiça); Terra indígena reservada;  Terra indígena
com portaria de restrição de uso;  Área de referência de índios isolados.  Nesses casos de impossibilidade de
emissão  da  Declaração  de  Reconhecimento  de  Limites,  aconselha-se  o  pedido  de  emissão  de  atestado
administrativo. O objetivo dessa inserção é evitar que a IN seja contestada judicialmente por suposta violação à
normativa sobre  o  tema,  tendo em vista  que a  CF /88 cita  como bem da União,  no    art.  20,  XI,  as  terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios.

 
4. Quanto ao primeiro questionamento da DPT, em relação à forma como a situação geográfica do
imóvel deverá ser atestada pela Funai e informada ao interessado, caso haja supressão do artigo 6º da IN 03/2012,
tem-se que deverá ter um campo para  informar no próprio Atestado Administrativo se se trata de sobreposição
com terra indígenas regularizada ou em processo de demarcação, nos termos do artigo 1°, § 1°, da IN 03/2012.

 
5. No que se refere ao segundo questionamento, quanto à nomenclatura que será dada ao documento
hoje denominado Atestado Administrativo, haja vista que a norma atual está vigente há quase 8 anos, datada de
20  de  abril  de  2012,  considerando  que  podem  sobrevir  questionamentos  de  interessados  que  ora  tiveram
indeferidos seus requerimentos, acredita-se que se trata mais de uma análise técnica. Do ponto de vista jurídico, é
indiferente a permanência ou a alteração do nome, uma vez que seu conceito continua o mesmo da IN 03/2012.
É certo que o atestado administrativo terá nova roupagem, que será explicita na nova IN, mas sua essência é a
mesma.

 
6. Outro  questionamento  foi  quanto  ao  parágrafo  3º  do  artigo  3º,  que  impede  fornecimento  de
Atestado Administrativo e Declaração de Reconhecimento de Limites a terceiros que não sejam detentores do
imóvel.  Questionou-se  quais  seriam  as  implicações  em  emitir  tais  documentos  a  quaisquer  pessoas  que
protocolassem o pedido. Tal questionamento não procede porquanto tal parágrafo 3° do artigo 3° da IN 03/2012 já
permite a emissão de Atestado Administrativo e de Declaração de Reconhecimento de Limites a possuidores da
área.

 
7. À consideração superior.

 
Brasília, 14 de abril de 2020.
 
 

ANDRÉA SANTIAGO DRUMOND
PROCURADORA FEDERAL

Coordenadora de Assuntos Finalísticos - COAF PFE FUNAI SEDE
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620010515201941 e da chave de acesso a05cc04f
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00391/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010515/2019-41
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: COMPETÊNCIA TERRITORIAL

 
1. Retorna à PFE/FUNAI proposta de Instrução Normativa a ser subscrita pela Presidência da FUNAI em atendimento às
sugestões  de  aperfeiçoamento  da  Instrução  Normativa  nº  03/2012  contidas  no  PARECER  n.  00007/2020/COAF/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU, aprovado pelo DESPACHO n. 00272/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU.
2. A minuta passou pelas Coordenações pertinentes tanto da DPT como da DPDS, estando vazada nos seguintes termos
literais:

 
MINUTA

                                           Disciplina o requerimento, análise e emissão do documento denominado Declaração
de Reconhecimento de Limites.

 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº. 7.056, de 28 de dezembro de 2009, bem como pelo inciso XVI, do art. 241, do
Regimento Interno, aprovado pela Portaria n° 666, de 17 de julho de 2017, e considerando a necessidade de
estabelecer regras sobre a manifestação da entidade quanto à incidência e confrontação de imóveis rurais em
terras indígenas tradicionais homologadas, reservas indígenas e terras dominiais de comunidades indígenas, com
fundamento na Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio) e no Decreto Nº 1.775 de 8 de
janeiro de 1996, resolve:
Art. 1º.  A emissão do documento denominado Declaração de Reconhecimento de Limites será processada de
acordo com as normas estabelecidas nesta presente Instrução Normativa.
§ 1º. A Declaração de Reconhecimento de Limites se destina a fornecer, aos proprietários de imóveis rurais, a
mera  certificação  de  que  os  limites  de  imóvel  de  seu  interesse  respeitam  os  limites  das  terras  indígenas
homologadas, reservas indígenas e terras dominiais indígenas.
§ 2º. O procedimento de análise de sobreposição da FUNAI realizada pelos servidores credenciados no Sistema
de Gestão Fundiária (SIGEF) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) deverá seguir
os conceitos e regras disciplinados nesta Instrução Normativa.
Art.  2º.  A Declaração de Reconhecimento de Limites será emitida  pelo Presidente da FUNAI,  ficando sob
responsabilidade da Diretoria de Proteção Territorial a análise dos processos.
Art.  3º.  A solicitação de Declaração de Reconhecimento de Limites  deverá  ser  requerida ao Presidente  da
Fundação  Nacional  do  Índio  -  FUNAI,  conforme  modelo  disponível  no  site  www.funai.gov.br  (Anexo  I),
assinado  pelo  interessado  ou  seu  representante  legal,  com  firma  reconhecida,  acompanhado  dos
documentos  disciplinados  no  Anexo  I  desta  Instrução  Normativa  e  no  §  1º  deste  artigo,  podendo  serem
submetidos  tanto  o  requerimento,  quanto  os  documentos  comprobatórios,  à  FUNAI,  via  comunicação  no
Sistema de  Gestão  Fundiária  (SIGEF)  mantido  pelo  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma Agrária
(INCRA), bem como através de protocolo em qualquer Unidade da FUNAI, assim como através de envio do
requerimento para Fundação Nacional do Índio - FUNAI Sede/BSB, aos cuidados da Diretoria de Proteção
Territorial - DPT, devendo constar no envelope: "Solicitação de Declaração de Reconhecimento de Limites".
§ 1º A toda análise de reconhecimento de limites realizada, inclusas as análises de reconhecimento de limite
realizada no âmbito do SIGEF deverá ser relacionado processo administrativo no sistema informatizado desta
Fundação.
§ 2º O requerimento deverá, necessariamente, apresentar memorial descritivo em formato Portable Document
Format  (PDF)  e  digital  (planilha  ODS),  planta  topográfica  em  Portable  Document  Format  (PDF)  e
formatos  digitais   (Shapefile  ou  DXF),  assinados  por  profissional  habilitado  e  com  a  devida  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/408967300

1 de 5 04/11/21, 14:57



rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, de modo a caracterizar seu posicionamento.
§ 3º  Para a  correta análise do requerimento,  a  Diretoria  de Proteção Territorial  da FUNAI poderá solicitar
esclarecimentos  ao  interessado,  preferencialmente  através  de  correspondência  eletrônica  para  o  endereço
informado  pelo  interessado  no  requerimento.  Caso  não  seja  apresentada  resposta  formal  no  prazo  de  90
(noventa) dias, o processo será arquivado.
§ 4º O documento de que trata o art. 1º desta Instrução Normativa não será fornecido a terceiros que não sejam
os legítimos possuidores da área ou seu(s) representante(s) legal(is).
§  5º  Na  hipótese  do  arquivamento  previsto  no  §  3º,  havendo  manifestação  por  parte  do  interessado  em
desarquivar o processo, deverá ser encaminhado novo requerimento que justifique tal solicitação.
Art. 4º. Não será emitido Declaração de Reconhecimento de Limites para imóveis incidentes em:
I -  Terra indígena homologada ou regularizada (com os limites da demarcação homologados por decreto da
Presidência da República);
II - Reservas indígenas;
III  -  Terras  indígenas  dominiais  havidas  por  qualquer  das  formas de aquisição do domínio,  nos  termos da
legislação civil, de propriedade de comunidade indígena.
Art. 5° A emissão de Declaração de Reconhecimento de Limites será precedida de vistoria do imóvel in loco por
técnico  desta  Fundação,  salvo  nos  casos  em que  características  e  feições  naturais  do  terreno  possibilitem
obtenção dessas informações através de técnicas de sensoriamento remoto, devidamente justificado.
§ 1º Na hipótese de vistoria do imóvel in loco, caberá à FUNAI a elaboração de relatório técnico pelo servidor
da FUNAI qualificado para a missão, registrando-se as atividades em ata de reunião, assinada pelo servidor da
FUNAI  e  pelos  representantes  da  comunidade  indígena  que  acompanharem,  devidamente  identificados,
documentos estes que devem ser anexados ao processo administrativo.
§ 2º O custo referente ao acompanhamento dos indígenas previsto no caput deste artigo será de responsabilidade
da FUNAI.
Art.  6º.  Não  obstante  a  emissão  da  Declaração  de  Reconhecimento  de  Limites  por  parte  da  FUNAI,  o
interessado ficará obrigado - a qualquer tempo - a comunicar a ocorrência de trânsito ou presença de índios no
imóvel objeto do requerimento.
Art. 7º. A Declaração de Reconhecimento de Limites será encaminhada  ao interessado ou seu representante
legal, via postal, com aviso de recebimento - AR, para o endereço constante no requerimento apresentado com
cópia  para  o  endereço  eletrônico  apresentado  no  requerimento.  Caso  haja  interesse  do  requerente,  os
documentos  poderão  ser  retirados  diretamente  na  Diretoria  de  Proteção  Territorial  ou  nas  unidades
descentralizadas da FUNAI.
Parágrafo único. Ocorrendo alteração de endereço do requerente, o fato deverá ser comunicado, por escrito, à
FUNAI, que ficará isenta de qualquer responsabilidade, quanto ao extravio do documento.
Art. 8°. Outras análises cartográficas que não se refiram a reconhecimento de limites ou análise de sobreposição
no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) serão resolvidas por Instrução Normativa específica. 
Art. 9º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10°. Fica revogada a Instrução Normativa n° 3, de 20 de abril de 2012.
 

3. A propósito da Minuta, a Coordenação de Assuntos Finalísticos da PFE/FUNAI elaborou a NOTA JURÍDICA n.
00020/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU,  que  faz  observações/ratificações  de  ordem jurídica  em relação  à  proposta.  O
presente despacho suplanta esse ato enunciativo.
4. Esses são os fatos processuais com relevo. Passo à análise.
5. Com efeito, o quadro normativo existente até o presente momento, no que se refere à situação de imóveis privados que
incidem sobre terras indígenas nos mostra que essas propriedades são gravadas duplamente pelo fato de estarem incluídas ou serem
confinantes com áreas em estudo de identificação e delimitação por indício de ocupação tradicional indígena, a saber: a) averbação da
situação, para fins de registros públicos preservadores da boa-fé entre potenciais alienantes e adquirentes, nos termos consignados no
artigo 246, §3o, da Lei nº 6.015/73 (Constatada, durante o processo demarcatório, a existência de domínio privado nos limites da
terra indígena, a União requererá ao Oficial de Registro a averbação, na respectiva matrícula, dessa circunstância); b) Inscrição da
propriedade no Sistema de Gerenciamento Fundiário do INCRA - SIGEF, ns termos do artigo 6º da IN nº 03/2012-FUNAI, o que
impedia a emissão de atestado administrativo da propriedade, com as consequências daí advindas.
6. Assim, é preciso antes de tudo deixar consignada a completa independência, inclusive teleológica, entre esses dois
gravames que atualmente incidem sobre terras confinantes ou confrontantes com área em estudo segundo os parâmetros do Decreto nº
1775/96. Não há que se falar, no presente estudo, sobre qualquer alteração em relação ao quanto estipulado no artigo 246, §3o, da Lei
nº 6.015/73.
7. Esse  gravame  cartorário,  que  deve  passar  a  constar  das  certidões  de  ônus  dos  imóveis  que  incidam,  total  ou
parcialmente, em áreas sob processo demarcatório, serve para alertar potenciais adquirentes da área quanto ao risco de nulificação do
titulo de propriedade, em momento futuro, pelo Decreto Homologatório Presidencial.
8. Esse ato presidencial, que é editado não só no exercício da função administrativa de Chefe de Governo, mas também
no exercício da função soberana de Chefe de Estado, é o único apto a nulificar, com efeitos pretéritos, os títulos de propriedade privada
relacionados a glebas incidentes na TI demarcada, com os consequentes efeitos possessórios (a posse é a exteriorização do domínio, na
clássica e objetiva lição de Rudolf Von Ihering. Consigne-se que a leitura de "O Espírito do Direito Romano" é indispensável para
quem quer entender as modernas teorias sociológicas sobre os direitos reais).
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9. Surge,  a  partir  desse  quadro  exposto,  uma indagação  de  ordem constitucional:  antes  do  Decreto  Homologatório
Presidencial é possível ao Estado interferir, por prazo indeterminado, em face de procedimento demarcatório em curso, no direito
fundamental de posse e propriedade, positivado no artigo 5º, inciso XXII, da Carta Republicana?
10. Ora, a Instrução Normativa nº 03/FUNAI dá resposta positiva a essa indagação para apor gravame à posse  antes
mesmo de anulado o título de domínio, e isso por prazo que não se consegue determinar, uma vez que a judicialização complexa de
processos demarcatórios indígenas tornou-se a regra no Brasil.
11. Essa situação gera um duplo absurdo jurídico.
12. O primeiro é a contrariedade da IN nº 03/FUNAI à jurisprudência dominante, conforme pontuado pela Presidência da
FUNAI em sua consulta geradora desse processo.  Nesse sentido:  “Enquanto não for  formalmente  demarcada  a área indígena,  as
propriedades encravadas não podem ser interditadas para seus donos”(MS 8032 / DF – STJ – Relatora Ministra Eliana Calmon – DJ
02/12/2002);  “A  identificação   das   áreas   de  ocupação  tradicionalmente  indígena  depende  de  demarcação  que  compete  à
União, conforme dispõe o próprio art. 231, caput, da Constituição da República. Não basta o laudo antropológico que, embora traduza
estudo científico e detalhado, não é apto a gerar, por si só, efeitos demarcatórios, que dependem de processo administrativo previsto no
Decreto 1.775, de 08 de janeiro de 1996, que qualifica tal estudo apenas como fase inicial. Ausente, no caso, demarcação advinda de
procedimento regular.Imperiosa a observância dos procedimentos normativos para que ninguém seja privado de seus  bens  sem  o
devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CR), impondo-se o resguardo da segurança jurídica” (AI2004.03.00.003087-1 – TRF da 3ª
Região – Relatora Desembargadora Federal Ana Pezarini – DJ 09/02/2004); “O Decreto nº 1.775/96 estabelece que a demarcação não
traz  nenhuma  restrição   aos   proprietários,  que  poderão  continuar  utilizando  suas  terras  para  fins  produtivos,  sem
qualquer   prejuízo   material   ou  de  outra  ordem  e  que  esta  deve  ser  baseada  e  fundamentada  em  trabalhos
antropológicos de identificação” (AI 0002512-14.2012.4.03.0000/MS – TRF da 3ª Região – Relatora Desembargadora Federal Vesna
Kolmar – DJ 08/05/2013) 
13. O segundo absurdo é a inversão da necessária compatibilidade vertical do ordenamento jurídico pátrio, uma vez que
um ato sub-regulamentar (Instrução Normativa) desafia comando presente na mais alta norma jurídica da República: a Constituição.
Em outros  termos,  a  reestruturação  da  Instrução  Normativa  nº  03/2012-FUNAI é  um imperativo  de  ordem pública.  Mantê-la  é
perpetuar um risco de inconstitucionalidade, tanto assim que o tema que ora enfrentamos encontra-se em repercussão geral afeta ao
Plenário do STF, no Recurso Extraordinário (RE) 1017365, que trata da definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de
posse das áreas de tradicional ocupação indígena com base nas regras estabelecidas no artigo 231 da Constituição Federal.
14. O recurso  foi  interposto  pela  Fundação Nacional  do  Índio  (Funai)  contra  acórdão do  Tribunal  Regional  Federal
(TRF-4) que confirmou sentença de primeira instância pela procedência de ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação de
Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente (Fatma). A hipótese refere-se a uma área declarada, administrativamente, como de ocupação
tradicional dos índios Xokleng, localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, no Estado de Santa Catarina. A sentença
recorrida considerou que não pode existir tumulto à posse antes da homologação presidencial, quando apenas existe portaria
declaratória de limites editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. (grifou-se)
15. Mas  de  que  forma  a  inscrição  no  SIGEF  causa  restrição  à  posse  sobre  propriedades  privadas
incidentes geograficamente em área sob estudo demarcatório? 
16. A resposta é simples: a inscrição no SIGEF impede a emissão, pela FUNAI, do atestado administrativo da propriedade
privada, documento que tem sido exigido pelos estabelecimentos financiadores para que tais propriedades sejam aceitas como garantia
para empréstimos tomados com a finalidade de custear a produção anual. Ora, para preservação da boa-fé nesse tipo de financiamento,
em que o próprio imóvel é garantia do empréstimo, já existe o artigo 246, §3o, da Lei nº 6.015/73 (certidão de ônus).
17. Isto posto, verifica-se a plena necessidade/possibilidade de alteração/revogação da IN nº 03/2012-FUNAI. Passo à
análise da minuta apresentada.
18. A nova instrução normativa extingue o atestado administrativo vinculado ao SIGEF e no seu lugar dá disciplinamento
ao documento nominado "Declaração de Reconhecimento de Limites", único exarado pela FUNAI em relação a propriedades privadas
que se encontrem em confronto com terras indígenas (Esse prágrafo responde a duas indagações da DPT).
19. Nesse ponto reside o primeiro reparo. No lugar de somente propriedades rurais  é melhor que se consigne apenas
propriedades privadas, pois existem terras, reservas e áreas dominiais da União, na posse de indígenas, em áreas urbanas no Brasil.
20. Dito isso, verifica-se que a certificação denominada "Declaração de Reconhecimento de Limites" será fornecida a todo
proprietário privado  ainda que a sua área de interesse esteja incidindo: a) em área que seja objeto de estudo de identificação ou
delimitação; b) área delimitada por portaria declaratória do MJSP.
21. Em outros termos, o proprietário , arrendatário ou qualquer possuidor somente não terá acesso à certificação caso a
área privada de seu interesse esteja incidindo, no todo ou em parte, em Terra Indígena Homologada por Decreto Presidencial, Reserva
Indígena legalmente constituída ou domínio indígena que não derive de quaisquer dos dois primeiros procedimentos (compra direta
por comunidade indígena, por exemplo).
22.  Resolve-se, assim, o tumulto na posse, por inscrição potencialmente inconstitucional da propriedade em bancos de
dados  públicos  (SIGEF)  antes  da  anulação  do  título  de  domínio  pela  homologação  presidencial  da  TI  (terras  tradicionalmente
ocupadas) ou o perfeito registro da área como reserva indígena ou domínio indígena (terras afetadas, mas sem estudos comprovados de
ocupação tradicional).
23. Isto posto, a PFE/FUNAI, partindo da proposta apresentada pela DPT/DPDS, encaminha à Presidência da FUNAI a
seguinte minuta de ato normativo, que permite readequações e reanálises.   

 
MINUTA

 
                                                        Disciplina o requerimento, análise e emissão da Declaração de
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Reconhecimento de Limites em relação a imóveis privados.

 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº. 7.056, de 28 de dezembro de 2009, bem como pelo inciso XVI, do art. 241, do
Regimento Interno, aprovado pela Portaria n° 666, de 17 de julho de 2017, e considerando a necessidade de
estabelecer regras sobre a manifestação da entidade quanto à incidência e confrontação de imóveis rurais em
terras indígenas tradicionais homologadas, reservas indígenas e terras dominiais de comunidades indígenas, com
fundamento na Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio) e no Decreto Nº 1.775 de 8 de
janeiro de 1996, resolve:
Art. 1º.  A emissão do documento denominado Declaração de Reconhecimento de Limites será processada de
acordo com as normas estabelecidas na presente Instrução Normativa.
§  1º.  A Declaração  de  Reconhecimento  de  Limites  se  destina  a  fornecer  aos  proprietários  ou  possuidores
privados a certificação de que os limites do seu imóvel respeitam os limites das terras indígenas homologadas,
reservas indígenas e terras dominiais indígenas plenamente regularizadas, tendo validade de dois anos a partir da
data da sua emissão.
§2º. Não cabe à FUNAI produzir documentos que restrinjam a posse de imóveis privados em face de estudos de
identificação e delimitação de terras indígenas ou constituição de reservas indígenas.
§ 3º. As comunidades indígenas que se tornem, por seus próprios meios, proprietárias de imóveis rurais ou
urbanos deverão comunicar os limites desses imóveis para que a FUNAI possa contemplá-los na análise de
emissão de Declaração de Reconhecimento de Limites.  
§ 4º. O procedimento de análise de sobreposição da FUNAI realizada pelos servidores credenciados no Sistema
de Gestão Fundiária (SIGEF) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) deverá seguir
os conceitos e regras disciplinados nesta Instrução Normativa.
§  5º.  Os  atestados  administrativos   já  emitidos  pela  FUNAI ao  tempo da  publicação  da  presente  instrução
normativa permanecem válidos a seus fins legais.
Art.  2º.  A Declaração de Reconhecimento de Limites será emitida  pelo Presidente da FUNAI,  ficando sob
responsabilidade da Diretoria de Proteção Territorial a análise dos processos.
Art.  3º.  A solicitação de Declaração de Reconhecimento de Limites  deverá  ser  requerida ao Presidente  da
Fundação  Nacional  do  Índio  -  FUNAI,  conforme  modelo  disponível  no  site  www.funai.gov.br  (Anexo  I),
assinado  pelo  interessado  ou  seu  representante  legal,  com  firma  reconhecida,  acompanhado  dos
documentos disciplinados no Anexo I desta Instrução Normativa e no § 1º deste artigo, podendo ser submetidos
tanto o requerimento quanto os documentos comprobatórios via comunicação no Sistema de Gestão Fundiária
(SIGEF) mantido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como através de
protocolo  em qualquer  Unidade  da  FUNAI,  assim como através  de  envio  do  requerimento  para  Fundação
Nacional do Índio - FUNAI Sede/BSB, aos cuidados da Diretoria de Proteção Territorial - DPT, devendo constar
no envelope: "Solicitação de Declaração de Reconhecimento de Limites".
§ 1º A toda análise de reconhecimento de limites realizada deverá ser relacionado processo administrativo no
sistema informatizado SEI da FUNAI  ou outro que vier a lhe substituir,  dando-se pleno acesso ao referido
número único de processo (NUP) aos interessados.
§ 2º O requerimento deverá, necessariamente, apresentar memorial descritivo em formato Portable Document
Format  (PDF)  e  digital  (planilha  ODS),  planta  topográfica  em  Portable Document Format  (PDF)  e
formatos  digitais   (Shapefile  ou  DXF),  assinados  por  profissional  habilitado  e  com  a  devida  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis,
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, de modo a caracterizar seu posicionamento.
§ 3º  Para a  correta análise do requerimento,  a  Diretoria  de Proteção Territorial  da FUNAI poderá solicitar
esclarecimentos  ao  interessado,  preferencialmente  através  de  correspondência  eletrônica  para  o  endereço
informado  no  requerimento.  Caso  não  seja  apresentada  resposta  formal  no  prazo  de  90  (noventa)  dias,  o
processo será arquivado.
§ 4º O documento de que trata o art. 1º desta Instrução Normativa não será fornecido a terceiros que não sejam
os legítimos possuidores da área ou seu(s) representante(s) legal(is).
§  5º  Na  hipótese  do  arquivamento  previsto  no  §  3º,  havendo  manifestação  por  parte  do  interessado  em
desarquivar o processo, deverá ser encaminhado novo requerimento que justifique tal solicitação.
Art. 4º. Não será emitido Declaração de Reconhecimento de Limites para imóveis incidentes em:
I -  Terra indígena homologada ou regularizada (com os limites da demarcação homologados por decreto da
Presidência da República);
II - Reservas indígenas;
III  -  Terras  indígenas  dominiais  havidas  por  qualquer  das  formas de aquisição do domínio,  nos  termos da
legislação civil, de propriedade de comunidade indígena.
Art. 5° A emissão de Declaração de Reconhecimento de Limites será precedida de vistoria do imóvel in loco por
técnico  desta  Fundação,  salvo  nos  casos  em que  características  e  feições  naturais  do  terreno  possibilitem
obtenção dessas informações através de técnicas de sensoriamento remoto, devidamente justificado.
§ 1º Na hipótese de vistoria do imóvel in loco, caberá à FUNAI a elaboração de relatório técnico pelo servidor
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da  FUNAI  qualificado  para  a  missão,  registrando-se  as  atividades  em  ata  de  reunião  subscrita  pelos
proprietários/possuidores interessados, indígenas que comprovem interesse jurídico e o servidor designado para
elaboração do relatório.
§ 2º O custo referente ao acompanhamento dos indígenas previsto no caput deste artigo será de responsabilidade
da FUNAI.
Art.  6º.  Não  obstante  a  emissão  da  Declaração  de  Reconhecimento  de  Limites  por  parte  da  FUNAI,  o
interessado ficará obrigado - a qualquer tempo - a comunicar a ocorrência de trânsito ou presença de índios no
imóvel objeto do requerimento.
Art. 7º. A Declaração de Reconhecimento de Limites será encaminhada  ao interessado ou seu representante
legal, via postal, com aviso de recebimento - AR, para o endereço constante no requerimento apresentado e
cópia  para  o  endereço  eletrônico  apresentado  no  requerimento.  Caso  haja  interesse  do  requerente,  os
documentos  poderão  ser  retirados  diretamente  na  Diretoria  de  Proteção  Territorial  ou  nas  unidades
descentralizadas da FUNAI.
Parágrafo único. Ocorrendo alteração de endereço do requerente, o fato deverá ser comunicado, por escrito, à
FUNAI, que ficará isenta de qualquer responsabilidade quanto ao extravio do documento.
Art. 8°. Outras análises cartográficas que não se refiram a reconhecimento de limites ou análise de sobreposição
no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) serão resolvidas por Instrução Normativa específica. 
Art. 9º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10°. Fica revogada a Instrução Normativa n° 3, de 20 de abril de 2012.

 
24. À consideração superior. 

 
Brasília, 16 de abril de 2020.
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 08620010515201941 e da chave de acesso a05cc04f
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2115949                            08755.000952/2019-21

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Informação Técnica nº 111/2020/CODEM/CGGEO/DPT-FUNAI

Em 28 de abril de 2020

Ao Senhor Coordenador Geral de Geoprocessamento substituto
 

Assunto: Análise Cartográfico do Requerimento - Fazenda Sinopema (1218795)
 

1. Após os devidos cumprimentos, reporta-se ao  Requerimento - Fazenda Sinopema
(1218795)  que  solicitou  declaração  de  reconhecimento  de  limite  de  imóvel  rural  denominado
Fazenda Sinopema (área informada de 9071,6420 hectares), localizada em Tabaporã, Estado de
Mato Grosso.

2. Sobre  o  requerimento,  este  setor  técnico  informa  que  foi  publicado  a  Instrução
Normativa  n°  9/2020  que  regula  o  requerimento,  análise  e  emissão  de  declaração  de
reconhecimento de limite, interpretando-o como verdadeiro anuência de limite entre vizinhos, ou
seja, traduzindo-se como verdadeira carta de anuência de que os limites do imóvel do interessado,
naquele momento,  respeitam os limites de terras sob domínio da União, aqui representada pela
Funai.

3. Logo, entende-se que se o imóvel não confronta-se com terra indígena homologada,
reserva  indígena  devidamente  constituída  ou  ainda  terra  dominial  indígena  devidamente
constituída, não há materialidade para emissão de declaração de reconhecimento de limites pela
obviedade do imóvel não se avizinhar de terra indígena homologada, reserva indígena constituída e
terras dominais indígenas devidamente constituída.

4. Portanto, se o interesse do requerente se refere a certificação da peça técnica no
sistema SIGEF, àquele sistema deve submeter a peça técnica de georreferenciamento, ocasião em
que  o  próprio  sistema  se  incumbirá  de  verificar  se  o  imóvel  confina  com  terra  indígena
homologada,  reserva  indígena  devidamente  constituída  ou  ainda   terra  dominial  indígena
devidamente constituída.

5. Ademais,  informa-se  que  preliminarmente  e  com  base  no  memorial  descritivo
disponibilizado pelo interessado, nesta data e no cenário em que se escreve esta informação, o
imóvel do requerente, com base no memorial disponibilizado a este setor técnico, não confina com
terra homologada, reserva indígena constituída.

Respeitosamente.

Evandro Marcos Biesdorf
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Coordenador de Demarcação substituto

De acordo, encaminhe-se à DPT para posterior encaminhamento à CR Cuiabá para
ciência do interessado.

Marcelo Almeida Bastos

Coordenador Geral de Geoprocessamento substituto

Documento	assinado	eletronicamente	por	Evandro	Marcos	Biesdorf,	Coordenador(a)
Subs6tuto(a),	em	28/04/2020,	às	15:35,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	MARCELO	ALMEIDA	BASTOS,	Coordenador(a)-
Geral	Subs6tuto(a),	em	28/04/2020,	às	16:48,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2115949	e	o	código	CRC	56839973.

Referência:	Processo	nº	08755.000952/2019-21 SEI	nº	2115949
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-MT-00015076/2020 RECOMENDAÇÃO nº 13-2020

Signatário(a): ALEXANDRE ISMAIL MIGUEL
Data e Hora: 29/04/2020 11:48:12
Assinado com login e senha

Signatário(a): DANIEL LUIS DALBERTO
Data e Hora: 29/04/2020 09:39:37
Assinado com login e senha

Signatário(a): TIAGO MODESTO RABELO
Data e Hora: 29/04/2020 11:47:13
Assinado com login e senha

Signatário(a): LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS
Data e Hora: 29/04/2020 11:58:50
Assinado com login e senha

Signatário(a): TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO
Data e Hora: 29/04/2020 12:26:56
Assinado com login e senha

Signatário(a): ALISSON MARUGAL
Data e Hora: 29/04/2020 09:56:11
Assinado com login e senha

Signatário(a): LILIAN MIRANDA MACHADO
Data e Hora: 29/04/2020 13:07:10
Assinado com login e senha

Signatário(a): INDIRA BOLSONI PINHEIRO
Data e Hora: 29/04/2020 11:59:38
Assinado com login e senha

Signatário(a): NICOLE CAMPOS COSTA
Data e Hora: 29/04/2020 12:26:03
Assinado com login e senha

Signatário(a): FRANCISCO DE PAULA VITOR SANTOS PEREIRA
Data e Hora: 29/04/2020 11:24:30
Assinado com certificado digital



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-MT-00015076/2020 RECOMENDAÇÃO nº 13-2020

Signatário(a): EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR
Data e Hora: 29/04/2020 09:43:05
Assinado com login e senha

Signatário(a): GUSTAVO KENNER ALCANTARA
Data e Hora: 29/04/2020 09:40:20
Assinado com login e senha

Signatário(a): ALEXANDRE PARREIRA GUIMARAES
Data e Hora: 29/04/2020 11:56:36
Assinado com login e senha

Signatário(a): RAPHAEL OTAVIO BUENO SANTOS
Data e Hora: 29/04/2020 15:03:09
Assinado com login e senha

Signatário(a): ANALUCIA DE ANDRADE HARTMANN
Data e Hora: 29/04/2020 11:07:25
Assinado com login e senha

Signatário(a): ALVARO LOTUFO MANZANO
Data e Hora: 29/04/2020 09:42:08
Assinado com certificado digital

Signatário(a): GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA
Data e Hora: 29/04/2020 14:39:59
Assinado com login e senha

Signatário(a): JULIO JOSE ARAUJO JUNIOR
Data e Hora: 29/04/2020 09:24:50
Assinado com login e senha

Signatário(a): MARIA REZENDE CAPUCCI
Data e Hora: 29/04/2020 11:52:30
Assinado com login e senha

Signatário(a): MARILIA SIQUEIRA DA COSTA
Data e Hora: 29/04/2020 12:18:03
Assinado com login e senha



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-MT-00015076/2020 RECOMENDAÇÃO nº 13-2020

Signatário(a): RICARDO PAEL ARDENGHI
Data e Hora: 29/04/2020 14:56:51
Assinado com login e senha

Signatário(a): CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Data e Hora: 29/04/2020 10:27:37
Assinado com login e senha

Signatário(a): MARIO LUCIO DE AVELAR
Data e Hora: 29/04/2020 10:30:17
Assinado com login e senha

Signatário(a): MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA
Data e Hora: 29/04/2020 10:11:52
Assinado com certificado digital

Signatário(a): FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/04/2020 09:43:25
Assinado com login e senha

Signatário(a): RICARDO GRALHA MASSIA
Data e Hora: 29/04/2020 11:14:53
Assinado com login e senha

Signatário(a): ISADORA CHAVES CARVALHO
Data e Hora: 29/04/2020 09:37:32
Assinado com login e senha

Signatário(a): FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO
Data e Hora: 29/04/2020 12:35:11
Assinado com login e senha

Signatário(a): WALQUIRIA IMAMURA PICOLI
Data e Hora: 29/04/2020 12:28:03
Assinado com certificado digital

Signatário(a): GUSTAVO TORRES SOARES
Data e Hora: 29/04/2020 13:00:19
Assinado com certificado digital



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-MT-00015076/2020 RECOMENDAÇÃO nº 13-2020

Signatário(a): MARCIA BRANDAO ZOLLINGER
Data e Hora: 29/04/2020 10:17:22
Assinado com login e senha

Signatário(a): BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS
Data e Hora: 29/04/2020 12:27:18
Assinado com login e senha

Signatário(a): THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA
Data e Hora: 29/04/2020 09:36:20
Assinado com login e senha

Signatário(a): NATALIA LOURENCO SOARES
Data e Hora: 29/04/2020 12:54:27
Assinado com certificado digital

Signatário(a): ANTONIO JOSE DONIZETTI MOLINA DALOIA
Data e Hora: 29/04/2020 09:42:18
Assinado com certificado digital

Signatário(a): MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE
Data e Hora: 29/04/2020 09:40:33
Assinado com login e senha

Signatário(a): LUCYANA MARINA PEPE AFFONSO
Data e Hora: 29/04/2020 11:20:54
Assinado com login e senha

Signatário(a): YURI CORREA DA LUZ
Data e Hora: 29/04/2020 09:39:56
Assinado com login e senha

Signatário(a): ALMIR TEUBL SANCHES
Data e Hora: 29/04/2020 12:11:47
Assinado com login e senha

Signatário(a): FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
Data e Hora: 29/04/2020 12:17:36
Assinado com certificado digital



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 
Assinatura/Certificação do documento  PR-MT-00015076/2020 RECOMENDAÇÃO nº 13-2020

Signatário(a): POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS
Data e Hora: 29/04/2020 14:10:59
Assinado com login e senha

Signatário(a): LUIS DE CAMOES LIMA BOAVENTURA
Data e Hora: 29/04/2020 09:37:48
Assinado com login e senha

Signatário(a): ADRIANO AUGUSTO LANNA DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/04/2020 10:36:36
Assinado com login e senha

Signatário(a): LEA BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA LIMA
Data e Hora: 29/04/2020 11:39:46
Assinado com login e senha

Signatário(a): FERNANDO MERLOTO SOAVE
Data e Hora: 29/04/2020 12:18:55
Assinado com login e senha

Signatário(a): SAMARA YASSER YASSINE DALLOUL
Data e Hora: 29/04/2020 12:22:22
Assinado com certificado digital

Signatário(a): JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA
Data e Hora: 29/04/2020 09:32:41
Assinado com login e senha

Signatário(a): HELDER MAGNO DA SILVA
Data e Hora: 29/04/2020 10:33:10
Assinado com login e senha

Signatário(a): PAULO HENRIQUE CAMARGOS TRAZZI
Data e Hora: 29/04/2020 14:07:33
Assinado com certificado digital
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Anexo 57

Impugnações judiciais da IN 09 por Ações Civis Públicas movidas pelo Ministério Público
Federal

Conforme noticiado na petição inicial, pelo menos 25 ações contra a IN n. 09/20 já
foram movidas pelo MPF em 13 estados, para que sejam declarados nulos os seus efeitos, por
ser prejudicial aos direitos territoriais dos povos indígenas.

De acordo com decisão proferida pelo Juiz Federal Hallison Costa Gloria, da Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Redenção-PA, no autos da Ação Civil Pública de nº
1001635-55.2020.4.01.3905:

é evidente que a Instrução Normativa/FUNAI n. 09, de 16 de abril de
2020, ao permitir a emissão de Declaração de Reconhecimento de Limites
de propriedades privadas sobrepostas a terras indígenas em processo de
homologação gera insegurança jurídica, com potencial para causar
conflitos fundiários envolvendo índios e não índios [...].

Na decisão retro, o magistrado invoca ainda os fundamentos aportados pelo E.
Desembargador JOÃO BATISTA GOMES MOREIRA nos autos de nº
1018884-94.2020.4.01.0000, em trâmite no TRF-1:

Em exame preliminar, [...] a tutela dos “direitos dos índios sobre as terras” é
de natureza declaratória e não constitutiva, põe em xeque o alegado objetivo
dos agravados de conferir segurança jurídica na titulação de áreas a partir da
IN n. 09/2020. Parece medianamente claro que “área em estudo de
identificação e delimitação; Terra indígena delimitada, com os limites
aprovados pela FUNAI; Terra indígenas declarada, com os limites
estabelecidos pela Portaria Declaratória do Ministro da Justiça; Terra
indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de
índios isolados)” podem levar ao reconhecimento dos “direitos dos índios”
e, de consequência, a nulidade de todos os “pretensos direitos” de
particulares sobre a área em questão.
Nesta Corte já se decidiu que a tão-só deflagração do processo de
demarcação afasta direito de posse contrário aos indígenas: “amparando-se a
pretensão possessória em título dominial passível de ser declarado nulo, de
pleno direito, após conclusão do processo de demarcação de terras indígenas
em que se encontra localizado o imóvel objeto do litígio, afigura-se
prematura a concessão de tutela jurisdicional assecuratória da sua
posse ao detentor do suposto título de propriedade, sob pena de violação
ao princípio da segurança jurídica". (AC
0000473-57.2015.4.01.3310/BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 05/10/2017).
A omissão da FUNAI quanto à existência de componente indígena já
gerou dever de indenizar:
“Certidão expedida pela FUNAI, em 1975, pela qual não haveria
‘conhecimento da existência de aldeamento indígenas na área da
peticionária’ (...) induziu as partes autoras à compra das terras, devendo a
Autarquia Federal responder pelas perdas e danos decorrentes do negócio”,
mediante “ressarcimento dos valores pagos na compra dos imóveis,
devidamente atualizados” (AC 0062361-10.2008.4.01.0000,



DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, TRF1 - TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 30/07/2010 PAG 27).

De acordo com decisão proferida pelo Juiz Federal Shamyl Cipriano, da 5ª Vara
Federal Ambiental e Agrária da SJRO, na Ação Civil Pública nº 1015110-75.2020.4.01.4100:

a Instrução Normativa/FUNAI n. 09, de 16/04/2020 desconsiderou terras
indígenas em processo de demarcação. Essa situação afeta direitos
indígenas reconhecidos nos planos constitucional e internacional,
podendo, inclusive, expor a República Federativa do Brasil a sanções
internacionais.
Além disso, a regulamentação coloca no horizonte da questão fundiária
brasileira grandes embaraços e conflitos, na medida em que gera
expectativas sobre particulares em relação a terras com situação
jurídica controversa.

O Juiz Federal Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho decidiu nos seguintes
termos na Ação Civil Pública nº 1004106-53.2020.4.01.3902, em trâmite na 1ª Vara Federal
Cível e Criminal da SSJ de Santarém-PA:

Observa-se tanto dos termos do instrumento normativo impugnado quanto
da manifestação dos demandados a clara opção pela defesa dos interesses de
particulares em detrimento dos interesses indígenas e, por conseguinte, do
próprio patrimônio público, numa aparente inversão de valores e burla à
missão institucional daqueles entes.
[...]
Ademais, ressalte-se que a existência de territórios indígenas ainda não
definitivamente regularizados em favor dos povos que os reivindicam, ao
que tudo indica, constitui pendência atribuível à morosidade da própria
demandada, conforme se infere do disposto nos arts. 65 da Lei 6.001/73 (O
Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras
indígenas, ainda não demarcadas) e 67 do ADCT (A União concluirá a
demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da
promulgação da Constituição), não se afigurando admissível que a mesma,
valendo-se de sua conduta omissiva, não leve em consideração a existência
de processos ainda não finalizados de delimitação de territórios,
comportamento que, ao contrário do noticiado intuito de combater
insegurança jurídica, contraditoriamente a insufla, além de potencializar a
ocorrência de conflitos fundiários.
[...]
Para o parquet, a omissão da IN n. 09/2020 é proposital e objetiva o
enfraquecimento da proteção indígena, estando em desacordo com o dever
de respeito consagrado na Constituição. Essa perspectiva é importante, uma
vez que o ataque a direitos fundamentais ocorre, na maioria das vezes, de
forma velada e indireta, e dificilmente se demonstra explícito e visível.
A FUNAI, de forma pouco usual, adota uma retórica em prol dos não índios,
o que causa certa estranheza em razão de seu dever de garantir o
cumprimento da política indigenista (artigo 1o, lei no. 5.371/1967). Sustenta
que a adoção como parâmetro de terras indígenas ainda não homologadas ou
não regularizadas para a não expedição da DRL prejudica,
injustificadamente, o exercício do direito de propriedade, uma vez que é
possível que o processo de demarcação demore vários anos, bem como pode
não resultar em homologação.
[...]



Todavia, extrai-se da Lei de Registros Públicos (6.015/73) solução segundo
a qual “Constatada, durante o processo demarcatório, a existência de
domínio privado nos limites da terra indígena, a União requererá ao Oficial
de Registro a averbação, na respectiva matrícula, dessa circunstância”
(artigo 246, §3º).
A referida previsão equilibra as várias pretensões em tensão, ao permitir o
usufruto da propriedade mas alerta da existência da possibilidade de tratar-se
de terra indígena. Não somente os direitos dos indígenas se encontram
protegidos por essa regra, mas os dos não índios, que poderão ter
conhecimento dessa circunstância de fundamental relevância em suas
negociações.
Sob esse aspecto, assiste razão ao MPF em dizer que a IN n. 09/2020 viola a
publicidade e a segurança jurídica, uma vez que ela permite a omissão de
informações essenciais.
Importa ainda destacar que as declaradas finalidades da nova disciplina
trazida pela norma impugnada, conforme informado em contestação, dentre
as quais “o pleno exercício da propriedade privada” e evitar “a
desproporcionalidade de impedir a certificação de imóvel particular sem a
certeza inequívoca das poligonais da Terra Indígena em estudo” (Id.
282207347, fl. 26), aparentam não se coadunar com as razões legais para a
criação da autarquia indigenista, expressamente manifestados no art. 1º da
Lei 5.371/67 [...].

O Juiz Federal Cesar Augusto Bearsi, da 3ª Vara/MT, em decisão proferida na Ação
Civil Pública nº 1007376-21.2020.4.01.3600, frisou:

Importante destacar que em cada uma das áreas/terras elencadas na lista do
MPF acima indicadas há o real risco apontado em linhas anteriores de criar
uma expectativa falsa aos particulares acerca da sua propriedade, pois em
todas as áreas destacadas pelo MPF há pedido de reconhecimento por parte
dos indígenas ou pelo menos há estudos sobre o referido reconhecimento.
Nesse contexto, qualquer documento que venha a ser emitido pela FUNAI
nessas condições é essencialmente um documento falso, que terá o
significado de não existir terras indígenas onde, na verdade, pode haver. O
resultado será muito danoso aos indígenas e aos particulares envolvidos,
pois se for reconhecida a terra com indígena, administrativa ou
judicialmente, todos os negócios jurídicos praticados terão sido nulos, com
extensas consequências patrimoniais e indenizatórias.
Assim seja pelo respeito devido às terras indígenas e à opção feita pelo
legislador constituinte em relação a elas, seja porque a nova IN/9 possa trair
a confiança dos administrados na Administração ao emitir documento
potencialmente falso, deve ser dada a liminar. Presente, portanto, a
probabilidade do direito.

O Juiz Federal Jair Araújo Facundes consignou em sua decisão judicial, na Ação Civil
Pública nº 1003160-71.2020.4.01.3000, em trâmite perante a 3ª Vara Federal Cível e Criminal
da SJAC, o seguinte:

A FUNAI, de forma pouco usual, adota uma retórica em prol dos não índios,
o que causa certa estranheza em razão de seu dever de garantir o
cumprimento da política indigenista (artigo 1º, lei nº. 5.371/1967). Sustenta
que a adoção como parâmetro de terras indígenas ainda não homologadas ou
não regularizadas para a não expedição da DRL prejudica,
injustificadamente, o exercício do direito de propriedade, uma vez que é



possível que o processo de demarcação demore vários anos, bem como pode
não resultar em homologação.
[...]
Entretanto, na medida em que se avança na certeza jurídica quanto ao
caráter indígena do bem, justifica-se uma maior restrição ao direito de
propriedade. Nessa situação, uma vez declarada a terra indígena com seus
respectivos limites e determinada a demarcação pelo Ministério da Justiça,
há fundadas razões para que essa informação seja considerada para fins de
expedição da DRL, bem como para que essa não seja emitida, nos termos do
artigo 4º da IN nº. 09/2020.
De igual modo, também se justifica a não expedição da DRL para áreas com
portaria de restrição de uso para localização e proteção de índios isolados,
considerando o maio grau de vulnerabilidades desses.
Ao contrário do postulado pela FUNAI, o STF decidiu na Pet 3388 que o ato
de demarcação tem natureza declaratória, não propriamente constitutiva.
Dito de outro modo, a terra não passa a ser indígena somente quando
homologada a demarcação. Essa, na verdade, consubstancia tão somente o
reconhecimento oficial de uma situação preexistente.

A Juíza Federal Jaiza Maria Pinto Fraxe ressalta em sua decisão no bojo da Ação
Civil Pública nº 1010497-93.2020.4.01.3200, em trâmite perante a 1ª Vara Federal Cível da
SJAM, que “[...] a IN 9 da FUNAI [...] ainda permite a exploração e a comercialização de
terras indígenas que ainda estão em processo de demarcação e portanto ainda não foram
homologadas pelo presidente da República”, destacando ainda que a normativa editada pelo
Sr. Marcelo Augusto Xavier viola diversos comandos convencionais, constitucionais e legais:

iv. Ao determinar que os gestores do SIGEF devem seguir os conceitos e
regras disciplinados na própria IN FUNAI nº 9/2020, a referida norma, a um
só tempo:
a) viola primeiramente o direito originário que os povos indígenas possuem
em relação às suas terras tradicionalmente ocupadas, não sendo
constitucionalmente possível que uma instrução normativa derrube a lógica
do sistema constitucional em vigor há dezenas de anos.
b) viola o princípio da legalidade, pois torna impossível, sem autorização em
lei previamente discutida e aprovada pelo Congresso Nacional, o registro
por particulares de terras indígenas reivindicadas, interditadas e em processo
de demarcação, deixando essas áreas desprotegidas e suscetíveis à grilagem
por particulares. No ponto, a Lei nº 11.952/2009 assegura a inalienabilidade
e a impossibilidade de concessão de direito real de uso a ocupações que
recaiam sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, de modo
que uma instrução normativa não tem o poder de revogar uma lei federal.
c) viola o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da CF, pois
retira do Congresso Nacional o direito de autorizar “a pesquisa e a lavra das
riquezas minerais em terras indígenas", ouvidas as comunidades afetadas,
ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei” (art. 231, §3º). Isso porque, ao permitir a apropriação de terra indígenas
por particulares, consequentemente permite a exploração mineral. Assim, a
prevalecer no mundo jurídico a IN Funai 9, as 43 terras indígenas
delimitadas, 75 terras indígenas declaradas e 6 terras indígenas com Portaria
de Interdição podem ser apropriadas e exploradas por particulares, sem
qualquer divisão de riqueza com a população brasileira, indígena e não
indígena, inclusive ouro, diamante e o que nela tiver de riqueza e princípios
ativos decorrentes da mega biodiversidade amazônica.



d) viola o dever que a própria ré FUNAI tem, por imperativo legal, de
proteção aos povos indígenas, suas terras, costumes e tradições, diminuindo
ilegalmente (e ridicularizando) seu próprio papel e sua missão institucional,
podendo seus responsáveis vir a responder futuramente até por ato de
improbidade administrativa. Nesse ponto específico, ao violar a boa fé que
deve nortear os seus atos administrativos, a ré FUNAI trabalha contra o
segmento que deveria proteger. Assim, merece transcrição um dos mais
preciosos argumentos jurídicos da exordial: "Ao estabelecer que a proteção
constitucional se dirige apenas a terras indígenas homologadas, reservas
indígenas e terras dominiais indígenas plenamente regularizadas, a FUNAI
desconsiderou que o estágio das demais deriva exatamente de sua desídia
em cumprir as repisadas obrigações legais e constitucionais".
e) viola o dever de garantir segurança jurídica aos seus próprios atos, ao
menos até que o processo de demarcação seja concluído.
f) viola a natureza jurídica 'declaratória' do ato de demarcação, fazendo
presunção contrária nesse sentido.
g) viola o dever de obedecer tratados e convenções internacionais, fazendo
com o poder judiciário seja obrigado a realizar o controle de
convencionalidade em face da IN 9 e suas implicações incoerentes e
ilegítimas para o Estado do Amazonas. No ponto, a Convenção 169 da OIT
sobre povos indígenas e tribais, afirma que devemos considerar a evolução
do direito internacional desde 1957 e as mudanças sobrevindas na situação
dos povos indígenas e tribais em todas as regiões do mundo fazem com que
seja aconselhável adotar novas normas internacionais nesse assunto, a fim
de se eliminar a orientação para a assimilação das normas anteriores; e que
devemos também reconhecer as aspirações desses povos a assumir o
controle de suas próprias instituições e formas de vida e seu
desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas identidades, línguas
e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram. Desse modo, o art.
4º da referida Convenção estabelece claramente que "1. Deverão ser
adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as
pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos
interessados. 2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos
desejos expressos livremente pelos povos interessados. 3. O gozo sem
discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer nenhuma
deterioração como conseqüência dessas medidas especiais".

O Juiz Federal Felipe Gontijo Gomes, atuante na Vara Federal Cível e Criminal da
SSJ de Altamira-PA, decidiu na Ação Civil Pública nº 1002093-78.2020.4.01.3903 que:

Quanto a estas áreas, com efeito, ao propiciar ao particular a possibilidade
de expedição de Declaração de Reconhecimento de Limites sobre área que
está sendo caracterizada, pelos estudos e procedimento demarcatório, como
terra indígena, cria-se situação de contundente insegurança jurídica em
desfavor do particular, gerando expectativa de direito (com base nas
disposições da IN nº 09), que tende a ser totalmente solapada pela posterior
homologação da terra indígena, porquanto a Constituição prevê a nulidade
de quaisquer atos relativos à posse, domínio e ocupação (§ 6º, art. 231).
Tal insegurança, já ordinariamente objeto de repulsa em nosso ordenamento,
ganha contornos acentuados no caso em comento, vez que tem o condão de
potencializar os conflitos fundiários sobre as terras indígenas em processo
de demarcação com limites traçados, aumentando a situação de
vulnerabilidade destas populações. Ainda sobre a vulnerabilidade, não se
olvida que a atual pandemia pode afetar dramaticamente as comunidades



indígenas, cujo contágio pela COVID-19 pode ocorrer em decorrência da
pressão demográfica sobre as terras indígenas, com o contato desprotegido
com terceiros.

O Juiz Federal Rodrigo Mendes Cerqueira, em decisão proferida na Ação Civil
Pública nº 1002552-77.2020.4.01.3904, em trâmite perante a Vara Federal Cível e Criminal
da SSJ de Castanhal-PA, consigna:

Importa ainda mencionar que as declaradas finalidades da nova disciplina
trazida pela norma impugnada, conforme informado em contestação (doc.
260487369), dentre as quais “o pleno exercício da propriedade privada” e
evitar “a desproporcionalidade de impedir a certificação de imóvel particular
sem a certeza inequívoca das poligonais da Terra Indígena em estudo”,
aparentam não se coadunar com as razões legais da própria criação da
autarquia indigenista, expressamente manifestadas no art. 1º da Lei 5.371/67
[...].
Aliás, ainda que admitida a utilização do instrumento normativo impugnado
para a defesa da propriedade privada como forma de fomentar a segurança
jurídica e evitar o surgimento de conflitos fundiários envolvendo indígenas e
não indígenas, restariam patentes sérias dúvidas acerca da aptidão da
norma para alcançar tal desiderato, uma vez que eventuais títulos de
propriedade incidentes sobre terra indígena serão fatalmente anulados
após o reconhecimento desta circunstância, o que, contraditoriamente,
poderá ensejar o surgimento de mais conflitos ou recrudescer
animosidades latentes ou mantidas em grau de relativo controle, haja
vista a falsa impressão de regularidade decorrente da emissão de
documento certificador de domínio em princípio livre de qualquer
anotação restritiva, havendo ainda a possibilidade de imposição de
prejuízo ao erário em virtude das indenizações devidas pelas
benfeitorias realizadas nos locais retomados em favor dos indígenas.

A Justiça Federal de Roraima, em decisão do Juiz Federal Felipe Flores Viana,
também suspendeu a IN/09:

Em sua decisão, o juiz afirma que é "incompreensível a pressa e
contundência da Funai de proteger o patrimônio privado e relegar para
segundo plano justamente a proteção aos povos indígenas". Além disso,
Viana afirma que a Funai, com a normativa, abdicou do seu papel de
proteção dos povos indígenas ao justificar que não cabe a ela "produzir
documentos que restrinjam a posse de imóveis privados em face de estudos
de identificação e delimitação de terras indígenas ou constituição de
reservas indígenas." (Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/justica-federal-suspende-norma-que
-autoriza-registro-de-propriedades-em-terras-indigenas-nao-homologadas,2c
dd4d5264e64564d861d95e441a7975ik0ycotf.html)

Reportagem do portal eletrônico Terra destaca preocupação do Ministério Público
Federal de Roraima no caso:

"Com a instrução normativa da Funai, mais de 10 milhões de hectares de
territórios tradicionais deixarão de constar no sistema de gestão fundiária,
sendo retirados do Sigef. Os proprietários de imóveis rurais que estiverem
sobrepostos com todo esse território indígena poderão obter declarações do

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/justica-federal-suspende-norma-que-autoriza-registro-de-propriedades-em-terras-indigenas-nao-homologadas,2cdd4d5264e64564d861d95e441a7975ik0ycotf.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/justica-federal-suspende-norma-que-autoriza-registro-de-propriedades-em-terras-indigenas-nao-homologadas,2cdd4d5264e64564d861d95e441a7975ik0ycotf.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/justica-federal-suspende-norma-que-autoriza-registro-de-propriedades-em-terras-indigenas-nao-homologadas,2cdd4d5264e64564d861d95e441a7975ik0ycotf.html


Sigef sem essa informação, criando incomensurável risco não somente para
os indígenas e para o meio ambiente, como também para os negócios
jurídicos que envolvam tais bens", justificou o procurador Alisson Marugal.
(Fonte:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/justica-federal-suspende-norma-que
-autoriza-registro-de-propriedades-em-terras-indigenas-nao-homologadas,2c
dd4d5264e64564d861d95e441a7975ik0ycotf.html)

Em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5002617-29.2020.4.03.6141m
em trâmite na 1ª Vara Federal de São Vicente, a Juíza Federal Marina Sabino Coutinho afirma
que:

a IN 09/2020 não só potencialmente viola os direitos das populações
indígenas, como também cria situação de insegurança jurídica para os
particulares, pois a certificação da propriedade sob terras indígenas gera
expectativa de direito que tende a ser suprimida pela posterior, e possível,
homologação da terra indígena. Em outras palavras, a IN 09/2020 permite
o registro de propriedade de terras que podem se tornar terras indígenas
posteriormente. Ademais, ela potencializa os conflitos fundiários sobre as
terras indígenas em processo de demarcação com limites traçados,
aumentando a situação de vulnerabilidade das populações indígenas.
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PROVIDÊNCIAS

(X) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (   ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

1. Trata-se  de  consulta  visando  aclaramento  dos  critérios  de  heteroidentificação  à  serem
obedecidos pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

2. O artigo 3º,  I,  da Lei 6.001/73, estabelece que indígena é “todo indivíduo de origem e
ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas
características culturais o distinguem da sociedade nacional”.

3. Lado  outro,  o  artigo  1º,  1.2,  da  Convenção  nº  169/OIT,  descreve  que  “a  identidade
indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que
se aplicam as disposições da presente Convenção”.

4. Parece,  s.m.j.,  que  o  reconhecimento  da  condição  jurídica  do  indígena  pressupõe   os
seguintes  critérios:  a)  ter  origem e  ascendência  pré-colombiana;  b)  identificar-se  como índio;  c)  ser
identificado  como  pertencente  a  um  grupo  étnico  cujas  características  culturais,  pela  reprodução  e
continuidade  histórica,  o  distinguem da  sociedade  nacional.  Tais  critérios  já  são  reconhecidos  pelos
manuais  de  etnografia  e  etnologia.  Vale  dizer,  s.m.j.,  não  bastaria  a  mera  autodeclaração  ou
autoidentificação para alcance da condição de indígena, eis que tratar-se-iam de requisitos cumulativos.

5. Cabe ressaltar a matriz indígena, na proporção particular de que congrega e incorpora o
próprio conceito de povo brasileiro, dada interação que ocorreu entre indígenas e europeus no passado.
Isso conduz à ideia de que a grande maioria dos habitantes de nossa nação possuem algum parentesco,
ainda que distante, com indígenas. Em verdade, os indígenas tiveram importante papel na formação do
povo brasileiro, conforme muito bem demonstrado por Darcy Ribeiro, em seu livro “O Povo Brasileiro”.

6. Ocorre que a influência indígena na formação do povo brasileiro não garante a todos os
brasileiros  a  proteção  que  é  garantida  ao  indígena.  Deve  ser  realizado  um  esforço  de  exegese
antropológica  e  jurídica  para  identificar  quais  critérios  que  demonstram  aqueles  que  mantiveram
determinadas características que os insere nos grupos étnicos indígenas aos quais pertencem, e que fazem
jus à proteção garantida ao índio. 
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7. Disto, conclui-se, em tese, que àqueles que ora se reinventam como indígenas, após vários
séculos, em nada se distinguem dos demais habitantes do Brasil, seja os que vivem na zona rural ou nas
zonas urbanas. Explique-se, onde a continuidade da reprodução cultural do passado pré-colombiano se
perdeu ou se diluiu ao longo da história,  ocorreu a assimilação com outros membros da coletividade
brasileira,  ou  seja,  se  ocorreu  um  desfecho  histórico,  perdeu-se  a  tradicionalidade,  quebrou-se  a
continuidade  histórico-cultural  e  interrompe-se  a  sucessão  e  o  vínculo  com  as  sociedades  pré-
colombianas.

8. Consequentemente,  para  uma  melhor  proteção  dos  grupos  e  indivíduos  indígenas  é
necessário o aclaramento de critérios, sob pena de banalização da identidade indígena e, ainda, a tentativa
de fraude à proteção e benefícios voltados a indígenas. 

9. Destaca-se a clara vinculação entre a obtenção de heteroidentificação e a reivindicação para
constituição de terras indígenas, até porque para toda etnia corresponderia um espaço físico onde possam
habitar em caráter permanente, para o desenvolvimento de suas atividades produtivas, imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, o que demonstra não tratar-se de questão simples, mas
complexa. 

10. Nesse  sentido,  a  criação  de  novas  etnias  ou  até  mesmo  dos  chamados  “ressurgidos”,
inexistentes nos manuais de etnografia ou etnologia, parecem não encontrar guarida legal, pois tratam-se,
s.m.j., de grupos cujas características culturais não se distinguem da sociedade que os circunda, eis que
entrelaçados e  assimilados há muito,  em uma perfeita  acomodação entre  grupos humanos,  ainda que
etnicamente  diferentes.    Assim,  a  chamada  etnogênese   (criação  de  etnia)  apresenta  incongruências  e
lacunas,  conforme  admitido  pelo  antropólogo  Bartolomé,  defensor  da  referida  teoria:"(...)  esta
reconstrução histórica e identitária tende a admitir distintos níveis de incongruências e de lacunas com
relação a uma possível "verdade" historiográfica, já que não lhe importa tanto a coerência formal do
relato ou da narrativa étnica construída, mas sua capacidade de se referir à vida social e de lhe dar um
novo sentido.” (BARTOLOME, Miguel Alberto. As etnogêneses: velhos atores e novos papéis no cenário
cultural e político.  Mana,    Rio de Janeiro ,    v. 12,  n. 1,  p. 39-68,    Apr.    2006 .  <http://www.scielo.br
/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132006000100002&lng=en&nrm=iso>)

11. Assim, como no Brasil "todo mundo é índio, exceto quem não é", o “virar índio”  pode
trazer  questionamentos  acerca  dos  critérios  de  indianidade  e  territorialidade  que,  se  não  definidos
corretamente, pode inexoravelmente tornar trivial e fútil a identificação indígena, diminuindo-lhe o valor.
Ainda  que  se  considere  que  a  identidade  e  o  pertencimento  étnico  não  são  conceitos  estáticos,  mas
processos  dinâmicos  de  construção  individual  e  social,  a  ausência  de  critérios  poderá  gerar  uma
“banalização” da identidade indígena.

12. A “banalização” da condição de indígena no Brasil já foi descrita por Eduardo Viveiros de
Castro, em texto denominado “No Brasil Todo Mundo É Índio, Exceto Quem Não É” (Povos Indígenas do
Brasil  2001-2005):  “A  preocupação  é  clara  e  simples:  bem,  se  “todo  mundo”  ou  “qualquer  um”
(qualquer coletivo) começar a se chamar de índio, isso pode vir a prejudicar os “próprios” índios. A
condição de indígena, condição jurídica e ideológica, pode vir a “perder o sentido”. Esse é um medo
inteiramente legítimo. Não compartilho dele, mas o acho inteiramente legítimo, natural, compreensível,
como acho legítimo, natural etc. o medo de assombração. Enfim... O raciocínio é: se, de repente, nós
tivermos  que  “reconhecer  como  tal”  toda  comunidade  que  se  reivindica  como  indígena  perante  os
distribuidores autorizados de identidade (o Estado), aí quem vai acabar se dando mal são os Yanomami,
os Tucano, os Xavante, todos os “índios de verdade”, em suma. Poderá haver uma desvalorização da
noção de índio, um barateamento dessa identidade. Se, antes, ser índio custava caro (para evocar um
artigo pioneiro de Roberto Da Matta: “Quanto custa ser índio no Brasil?”), e custava caro, é claro, para
quem o era, hoje ser índio estaria ficando barato demais. Agora é fácil ser índio; basta dizer... E daí
ninguém, principalmente o Estado, vai acabar comprando essa (...). Mércio Gomes, presidente da Funai
de hoje, está voltando a falar como falavam (como eram feitos falar por seus chefes) os presidentes da
Funai de ontem. Só que agora não é mais porque tem muito índio que “não é mais índio”, mas porque
tem muito branco que “nunca foi índio” querendo “virar índio”. Quando seria melhor dizer: tem muito
branco, que nunca foi muito branco porque já foi índio, querendo virar índio de novo”.

13. Aliás,  o  axioma  “absoluto”  no  critério  que  considera  apenas  a  autodeclaração  como
suficiente  para  obtenção  da  identidade  indígena  parece  já  ter  sido  objeto  de  análise  pelo  Ministério
Público  Federal.  Para  tanto,  cite-se  a  manifestação  do  Ministério  Público  Federal,  expedido  pela
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Procuradoria da República no Acre, por ocasião da expedição da Recomendação nº 00007657/2020, para
determinar a adoção de critérios de verificação da autenticidade na obtenção da identidade indígena por
ocasião de cota universitária nos certames realizados pelo Instituto Federal do Acre. “Considerando a
possibilidade de ocorrerem fraudes em inscrições realizadas para o ingresso em universidades públicas
na condição de cotistas; Considerando que a autodeclaração não é critério absoluto de definição da
pertença étnico-racial de um indivíduo e que, no caso da política de cotas, deve ser complementada por
métodos heterônomos de verificação de autenticidade das informações declaradas, desde que respeitada
a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (ADPF 186); Considerando
que o critério a ser utilizado para exercer a heteroidentificação (identificação por terceiros) deve ser o
fenótipo e não o genótipo do indivíduo (ADPF 186); Considerando que a identidade racial não depende
apenas da percepção individual sobre si, mas da confirmação pelo grupo ao qual se declara fazer parte e
pela definição dada pelos outros (Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas), porque "nada é mais
autoritário do que dizer ao outro que ele não é o que é" (Eliane Brum);”.

14. No  mesmo  sentido,  cite-se  entendimento  já  firmado  pelo  Egrégio  Tribunal  Regional
Federal  da  3ª  Região:  “Administrativo.  Apelação  em  Mandado  de  Segurança.  Lei
de  Cotas.   Autodeclaração.  Características  Fenotípicas.  Banca  Examinadora.  Previsão  em  Edital.
Recurso Desprovido. O Supremo Tribunal Federal já analisou a constitucionalidade da Lei de Cotas n.
12.990/2014, por ocasião do julgamento da ADC no 41/DF, dispondo, inclusive, ser legítima a utilização
de critérios subsidiários de heteroidentificação, dentre eles,  a criação de comissão de concurso para
avaliação da autodeclaração, desde que previstos no edital de convocação e respeitados, obviamente, os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. O edital
de convocação PROGRAD/UFMS 252/2019 previu,  no item 3, a criação de Bancas de Avaliação da
Veracidade da Autodeclaração dos Candidatos Pretos ou Pardos, especificando no item 3.2 os critérios
de avaliação. Assim, não há qualquer ilegalidade na conduta da impetrada. Não restou caracterizado
nenhum cerceamento de defesa, pois a impetrante teve a oportunidade de interpor recurso da decisão de
indeferimento da autodeclaração, o qual foi devidamente analisado. A prova trazida pela impetrante não
foi  suficiente  para  elidir  a  presunção  de  legitimidade  do  ato  administrativo  impugnado.  Apelação
desprovida”.  (AC 5000880-60.2019.4.03.6000 – TRF da 3ª  Região – Relator  Desembargador Federal
Antônio Carlos Cedenho – DJ 08/06/2020).

15. Pela  mesma ordem de ideias,  no caso de  cotas  universitárias,  já  restou assentado pelo
Colendo  Supremo Tribunal  Federal  que  o  critério  a  ser  adotado  pela  Administração  também deverá
observar a verificação do requisito do fenotípico, com intuito, justamente, de se evitar fraudes por parte de
candidatos que se autodeclarem para ter acesso à esta importante ação afirmativa. “Atenta aos méritos e
deficiências do sistema de autodeclaração, a Lei nº 12.990/2014 definiu-o como critério principal para a
definição dos beneficiários da política. Nos termos de seu artigo 2º, determinou que “[poderão concorrer
às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da
inscrição  no  concurso  público,  conforme  o  quesito  cor  ou  raça  utilizado  pela  Fundação  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Porém, instituiu norma capaz de desestimular fraudes e
punir aqueles que fizerem declarações falsas a respeito de sua cor. Nesse sentido, no parágrafo único do
mesmo artigo 2º, estabeleceu que “[n]a hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será
eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço
ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e
a ampla defesa,  sem prejuízo de outras sanções cabíveis”.  Para dar  concretude a  esse  dispositivo,
entendo  que  é  legítima  a  utilização,  além  da  autodeclaração,  de  critérios  subsidiários  de
heteroidentificação  para  fins  de  concorrência  pelas  vagas  reservadas,  para  combater  condutas
fraudulentas  e  garantir  que  os  objetivos  da  política  de  cotas  sejam efetivamente  alcançados.  São
exemplos  desses  mecanismos:  a  exigência  de  autodeclaração  presencial,  perante  a  comissão  do
concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos
candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um
método  de  definição  dos  beneficiários  da  política  e  de  identificação  dos  casos  de  declaração  falsa,
especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira” (ADC
41/DF – STF – Relator Ministro Luís Roberto Barroso – DJ  08/06/2017).

16. Aliás,  a  própria  doutrina  parece  reconhecer  que  não  basta  apenas  a  simples
autoidentificação  ou  autodeclaração  com  critério  absoluto.  “O  sentimento  de  pertinência  a  uma
comunidade  indígena  é  que  identifica  o  índio.  A  dizer,  é  índio  quem  se  sente  índio.  Essa  auto-
identificação, que se funda no sentimento de pertinência a uma comunidade indígena, e a manutenção
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dessa identidade étnica, fundada na continuidade histórica do passado pré-colombiano que reproduz a
mesma  cultura,  constituem  o  critério  fundamental  para  a  identificação  do  índio  brasileiro.  Essa
permanência, em si mesma, embora interagindo um grupo com outros, é que lhe dá a continuidade étnica
identificadora” (José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição, Ed. Malheiros, 2010, pág.
887)

17. No mesmo sentido, pela necessidade de manutenção de um vínculo genealógico com um
grupo  indígena  que  tenha  ascendência  pré-colombiana,  em  razão  de  um  processo  de  continuidade
histórica, é o ensinamento do Magistrado Luiz Felipe Bruno Lobo: “Aos índios foi exigido, pela norma, o
preenchimento de três requisitos condicionantes desta atribuição qualitativa. O primeiro requer origem e
ascendência pré-colombiana. Tal condição, imposta pelo legislador, não importa em termos absolutos.
Implicitamente admite mestiçagem e o indivíduo, para que seja considerado índio, deverá ter origem
genealógica, se não totalmente, pelo menos em parte diversa do colonizador europeu. A interpretação e a
aplicação de tal requisito devem ser direcionadas e vinculadas à ideia de continuidade histórica, que
necessariamente importa em vínculo genealógico, uma vez que origem e ascendência pré-colombiana não
podem ser provadas e sim presumidas com o testemunho restrito de poucas gerações do grupo. Como
dificilmente  haverá  instrumento  hábil  probatório,  capaz  de  discordar  seguramente  do  testemunho
histórico-genealógico do grupo, presumem-se verdadeiras a origem e ascendência pré-colombiana do
indivíduo objeto do referido testemunho. O que, aliás, não é suficiente para garantir ao indivíduo sua
condição de índio. O segundo requisito, identificar-se e ser identificado (pelo grupo) é, ao nosso ver, o
mais importante, pois não há como comprovar origem e ascendência se o indivíduo não se “parece” em
nada com os demais integrantes da sociedade. Tal identificação é etnocêntrica, portanto há de ser feita
necessariamente pelo indivíduo e pelo grupo a que se presume pertença, jamais por alguém ou outro
grupo a ele estranho. Vale ressaltar, somente o índio pode dizer se assim se sente e se identifica, bem
como somente sua sociedade tribal pode identificá-lo como a ela pertencente. Para melhor compreensão
é necessário buscar o terceiro quesito que falta em cultura, no que diz respeito às suas características.
Cultura, assim definida por Paul B. Horton e Chester L. Hunt, “é tudo que é socialmente apreendido e
partilhado pelos membros de uma sociedade”, donde se conclui que quem não apreendeu e partilhou
socialmente não é membro desta sociedade, não se identifica com ela nem por ela será identificada como
integrante, sendo, portanto, insuficiente o critério genealógico, cuja autenticidade, inclusive, dificilmente
poderá ser atestada pelo grupo étnico quando entre este e o indivíduo não houver o vínculo cultural. O
terceiro  requisito  é  essencial  para que  se  saiba a  que  tipo  de  grupo o  indivíduo pertence,  por  isso
ressaltamos  a  importância  de  sua  preliminar,  pois  somente  determinados  grupos  sociais  alcançam
características tais que atribuem o status de índio aos seus integrantes. O requisito grupal, afinal, deve
ser entendido como aquele que o distingue da sociedade nacional por características culturais próprias
que, apesar de não especificadas, se subentendem como as decorrentes da origem e ascendência pré-
colombiana,  resultado  do  processo  natural  de  continuidade  histórico-social”  (Direito  Indigenista
Brasileiro, Luiz Felipe Bruno Lobo, Ed. Ltr, 1996, pág. 14/15).

18. Não se nega o sentimento de pertinência ou o direito de uma pessoa sentir-se indígena,
entretanto,  parece  irrazoável,  ainda  que  a  boa-fé  se  presuma,  aceitar  que  pessoas  que  pretendam se
enquadrar em tal perfil possam atuar de forma fraudulenta e com objetivo de obter algum tipo de benefício
governamental ou até mesmo para fins de criar territorialidade inexistente, o que incentivaria a adoção de
postura antiética ou até mesmo de ardis, que deve ser por todos rechaçada.

19. Conforme  explanado  pelo  Magistrado  Federal  Airton  Portela,  na  sentença  dos
Processos  2010.39.02.000249-0  e  2091-80.2010.4.01.3902  que  tramitou  na  2ª  Vara  da  Subseção  de
Santarém-PA,  ao  julgar  caso  referente  a  inexistência  de  etnia  e  posse  indígena:  "O  movimento  de
conversão indígena aponta a Convenção 169 da OIT como suporte jurídico para sua pretensão, e que
supostamente garante a qualquer indivíduo o direito de se auto-definir como indígena, eis que o seu
artigo 1º dispõe que “a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como
critério  fundamental  para  determinar  os  grupos  aos  que  se  aplicam  as  disposições  da  presente
Convenção". Admitindo-se, por hipótese, a eficácia jurídica do mencionado dispositivo da Convenção
169 da OIT, sem maior desforço interpretativo há que ter-se que a “consciência de sua identidade” deve
surgir de forma orgânica, ou seja, no seio da própria comunidade, em forma de uma autoconsciência de
pertencimento e de distinção de outros grupos e nunca a partir de fatores externos consubstanciados em
catequeses ideológicas formuladas por instituições que têm no indígena um elemento de resistência mais
forte  e  mais  eficaz  que o  ribeirinho ou caboclo  contra o  avanço do capital  em detrimento do meio
ambiente."
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20. Também,  neste  sentido,  parece  que  o  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal  já  teve
oportunidade de se manifestar sobre a aparente banalização da indianidade, com criação artificiosa de
novas etnias, e consequente reivindicação de territorialidade: “O marco temporal da ocupação. Aqui, é
preciso ver que a nossa Lei Maior trabalhou com data certa: a data da promulgação dela própria (5 de
outubro de 1988) como insubstituível referencial para o reconhecimento, aos índios, "dos direitos sobre
as terras que tradicionalmente ocupam". Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas
que  venham  a  ocupar.  Tampouco  as  terras  já  ocupadas  em  outras  épocas,  mas  sem  continuidade
suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 1988. Marco objetivo que reflete o
decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre qualquer
outra referência temporal de ocupação de área indígena. Mesmo que essa referência estivesse grafada em
Constituição anterior. É exprimir: a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de
outubro de 1988,  e  nenhum outro.  Com o que se  evita,  a  um só  tempo:  a)  a  fraude da  subitânea
proliferação  de  aldeias,  inclusive  mediante  o  recrutamento  de  índios  de  outras  regiões  do  Brasil,
quando não de outros países vizinhos, sob o único propósito de artificializar a expansão dos lindes da
demarcação; b) a violência da expulsão de índios para descaracterizar a tradicionalidade da posse das
suas terras, à data da vigente Constituição. Numa palavra, o entrar em vigor da nova Lei Fundamental
Brasileira é a chapa radiográfica da questão indígena nesse delicado tema da ocupação das terras a
demarcar pela União para a posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborígine.
Exclusivo uso e fruição (usufruto é isso, conforme Pontes de Miranda) quanto às “riquezas do solo, dos
rios e dos lagos” existentes na área objeto de precisa demarcação (§ 2º do art. 231), devido a que “os
recursos minerais, inclusive os do subsolo”, já fazem parte de uma outra categoria de “bens da União”
(inciso IX do art. 20 da CF)”; (Pet. 3388/RR – STF – Relator Ministro Ayres Britto – DJ 19/03/2009).

21. S.m.j.,  o   fenômeno  de  resgate  da  ancestralidade  indígena,  baseado  em  construções
históricas  e  afirmações  de  identidades  que  já  se  diluíram,  onde  quebrou-se  a  continuidade  histórico-
cultural,  interrompe-se  a  sucessão  e  o  vínculo  com as  sociedades  pré-colombianas,  denominado  por
alguns  estudiosos  como  emergência  étnica  ou  etnogênese,  parece  irrazoável.  Como  já  exposto,  o
sentimento de pertinência ou o direito de uma pessoa sentir-se indígena não há de ser negado, contudo o
fato  jurídico apto a  gerar  direitos  aos  indígenas  depende de critérios  que precisam ser  minimamente
definidos.

22. Desse modo, consulta-se a Procuradoria Federal Especializada acerca do reconhecimento
da condição jurídica do indígena, a qual pressuporia os seguintes critérios: a) ter origem e ascendência
pré-colombiana; b) identificar-se como índio; c) ser identificado como pertencente a um grupo étnico
cujas características culturais, pela continuidade histórica, o distinguem da sociedade nacional, tal como
os já reconhecidos pelos manuais de etnografia e etnologia.

23. Registre-se  que  a  presente  consulta  pretende  evitar  fraudes  e  abusos,  que  subvertem a
função social decorrente da identidade indígena, evitando-se oportunistas que, sem qualquer identificação
étnica  com  a  causa  indígena,  pretendem  ter  acesso  a  territorialidade  ou  algum  benefício  social  ou
econômico do Governo Federal.

Em 01 de dezembro de 2020.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em	03/12/2020,	às
17:41,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de
outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hKp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	2673986	e	o	código	CRC	1A0DAE3F.

Referência:	Processo	nº	08620.010083/2020-10 SEI	nº	2673986
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PARECER n. 00006/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010083/2020-10
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 
EMENTA: IDENTIFICAÇÃO INDÍGENA. O INDÍGENA PARA SI E O INDÍGENA PARA OS
OUTROS E PARA O ESTADO. AUTODECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
CONDIÇÃO ÍNDIA PELA ALTERIDADE. CONFLITO INEXISTENTE ENTRE
NORMATIVIDADE INTERNA E O DIREITO INTERNACIONAL. TODOS POSSUEM A
LIBERDADE ÍNTIMA DE SE RECONHECER ÍNDIO, MAS PARA FINS DE DESTINAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS É PRECISO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
OBJETIVOS E DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PRESENTES NA CONSTITUIÇÃO E NA LEI
Nº 6.001/73. INTELIGÊNCIA SEMÂNTICA, HISTÓRICA, TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA
DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONJUGADO COM O ARTIGO 1º DA
CONVENÇÃO 169 DA OIT E ARTIGO 3º DO ESTATUTO DO ÍNDIO.    

 
1. A Presidência da FUNAI consulta a Procuradoria Federal Especializada acerca do reconhecimento da
condição jurídica do indígena, a qual pressuporia, em explanação contida no Despacho de seq.1, os seguintes critérios:
"a) ter origem e ascendência pré-colombiana; b) identificar-se como índio; c) ser identificado como pertencente a um
grupo étnico cujas características culturais, pela continuidade histórica, o distinguem da sociedade nacional, tal como
os já reconhecidos pelos manuais de etnografia e etnologia".
2. A Presidência registra que a consulta "pretende evitar fraudes e abusos, que subvertem a função social
decorrente da identidade indígena, evitando-se oportunistas que, sem qualquer identificação étnica com a causa
indígena, pretendem ter acesso a territorialidade ou algum benefício social ou econômico do Governo Federal".
3. Pontue-se que a Presidência da Entidade Indigenista já traz profundas considerações de ordem
antropológica em sua consulta, o que a faz tomar posição sobre o tema da identificação indígena, como deve ocorrer nas
consultas que se formulam a uma estrutura voltada para fins eminentemente jurídicos, como é a Procuradoria Federal
Especializada junto à FUNAI.
4. São os fatos.

 
OS TIPOS DE IDENTIFICAÇÃO INDÍGENA. A IMPORTÂNCIA DO TEMA
 

5. Existem dois tipos de identificação indígena.
6. A primeira é aquela para fins de convicção e satisfação íntima, a operar-se por mera declaração efetuada
pelo indivíduo, normalmente motivada por um auto-reconhecimento étnico, cultural, histórico, familiar ou por simples e
forte aproximação pessoal com tudo o que se refere a um conjunto de fenômenos e modo de ser que podem aqui ser
denominados de "indianidade".
7. Esse "ver-se" índio independe de fronteiras, tradicionalidade fundiária, origem e de como os outros
percebem o ser. Assim, um holandês de aspecto caucasiano recém desembarcado no Brasil pode se auto-identificar como
índio, mesmo sem um passado pré-colombiano ou ter em algum momento adotado práticas ligadas a um tipo de
culturalidade índia. Trata-se, como já frisado, de uma convicção e satisfação íntima, individual, e que pode inclusive levar
o indivíduo a viver segundo um molde social tipicamente indígena.
8. A segunda identificação indígena é aquela que se volte para a destinação de políticas públicas,
normalmente onerosas ao Estado. Essa identificação, para fins de percepção de benesses distintivas, precisa obedecer a
todo o plexo normativo que permeia o tema, sob pena de precipitar-se um risco de diluição da própria "indianidade" e de
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falência dos esforços estatais em estabelecer um resgate histórico da condição indígena, mesmo que por uma igualização
artificial (a liberdade é natural, mas a igualdade material, que se baseia em distinções, precisa de patrocínio).
9. Esse "ser visto" como índio precisa obedecer sobretudo ao quanto quis dizer o Constituinte Originário
e ao quanto disse o legislador de 73 (Estatuto do Índio).
10. A importância da identificação pelo Estado prende-se à correta veiculação de uma justiça por equidade
e ao avançar da concretização dos direitos sociais indígenas com respeito ao orçamentariamente viável. Durante os
últimos cem anos mais de um critério de equidade foi defendido pela doutrina. Foquemos brevemente três deles: racial e
cultural, segundo descrição de Manuela Carneiro Cunha, e os critérios múltiplos, segundo descrição de Fredrick Barth e
Darcy Ribeiro.
11.   Manuela Carneiro da Cunha é uma das antropólogas que mais profundamente analisou os critérios pelos
quais se pode considerar uma comunidade como indígena ou — dito de modo mais técnico — que uma comunidade
constitui um grupo étnico indígena. Em seu “Parecer sobre os critérios de identidade étnica” (1988) ela constrói o
argumento discorrendo, inicialmente, sobre os critérios que a Antropologia Social rechaçou formalmente como
definidores de grupo étnico, antes de apresentar os critérios reconhecidos pela disciplina.
12. Durante muito tempo, diz a autora, pensou-se que a definição de grupo étnico pertencesse à biologia
(critério racial). Segundo esse olhar, um grupo étnico seria o mesmo que um grupo racial, somaticamente identificável, e
um grupo indígena seria uma comunidade de descendentes “puros” de uma população pré-colombiana. Tal critério,
porém, apesar de vigente no senso comum popular, é considerado equivocado pela antropologia, uma vez que não
reconhece que todas as populações passam por miscigenação e contato — ainda que com maior ou menor intensidade —
e a alegada “pureza” racial reflete antes uma construção ideológica do que uma constatação científica. E, ainda que
existam alguns raríssimos grupos que se mantêm fechados em relação à miscigenação, eles não poderiam ser os únicos
considerados como grupos étnicos.
13. O critério que veio substituir o de raça, após a Segunda Guerra Mundial (justamente pela ausência de
rigor científico nas teorias de pureza racial), foi o critério da cultura. Grupo étnico seria, então, aquele que compartilha
valores, formas e expressões culturais. Especialmente significativa seria a existência de uma língua ao mesmo tempo
exclusiva e usada por todo o grupo. Porém, a existência de uma língua própria não seria indispensável, tendo em vista que
judeus e irlandeses, por exemplo, mantiveram-se por longo período como grupos étnicos reconhecidos antes de
recuperarem suas línguas específicas, algo que ocorreu há cerca de um século.
14.  Como explica Cunha, embora o critério cultural seja relativamente satisfatório, por corresponder a
muitas das situações empíricas encontradas, ele precisa ser usado adequadamente, o que significa que dele devem ser
excluídos dois pressupostos incorretos: i) o de tomar a existência dessa cultura como uma característica primária, quando
se trata, pelo contrário, de uma consequência da organização social de um grupo étnico; ii) o de supor que, para ser
autêntica, essa cultura partilhada deva ser obrigatoriamente semelhante a cultura ancestral. Vejamos, nas palavras de
Cunha, a inadequação desses pressupostos:

 
“Se, para identificarmos um grupo étnico, recorrêssemos aos traços culturais que ele exibe —
língua, religião, técnicas, etc. – nem sequer poderíamos afirmar que um povo qualquer é o mesmo
grupo que seus antepassados. Nós não temos forçosamente a mesma religião nem certamente as
mesmas técnicas, nem os valores dos brasileiros de há cem anos. A língua que hoje falamos
diverge significantemente da que falavam nossos antepassados. Uma segunda objeção deriva de
que um mesmo grupo étnico exibirá traços culturais diferentes conforme a situação ecológica e
social em que se encontra, adaptando-se às condições naturais e às oportunidades socias que
provêm da interação com os outros grupos, sem, no entanto, perder com isso sua identidade
própria.” 
 

15. Como se sabe, grupos indígenas do Brasil, especialmente os de interação mais antiga com a população
nacional, foram compelidos a falar novas línguas, primeiro a língua geral, proveniente do tupi e propagada pelos jesuítas,
e depois o português, por imposição expressa do Diretório dos Índios, lei portuguesa de 1755.
16. As culturas tradicionais receberam interferências em inúmeros aspectos, como na religião, nos costumes
matrimoniais, na organização política, na tecnologia, nos hábitos alimentares, dentre outros. A resposta indígena a essa
interferência manifestou-se principalmente no apego a alguns traços culturais que, enfatizados, preservaram a identidade
do grupo. Como sustenta Cunha, esse é um processo recorrente na afirmação étnica: a seleção de alguns símbolos que
garantam, diante das perdas culturais, a continuidade e a singularidade do grupo. Assim, quase todas as comunidades
indígenas do Nordeste, por exemplo, apegaram-se aos rituais do Ouricuri ou do Toré — atribuindo-lhes grande prestígio
— enquanto outras tradições foram descartadas.
17. Estudos antropológicos demonstraram que o processo de se valorizar certos, mas não todos, os traços
culturais é generalizado. Porém, verifica-se não ser possível predizer quais entre os traços culturais serão enfatizados. Tal
imprevisibilidade reforça o argumento de que a cultura não deve ser tomada como princípio primeiro de um grupo étnico.
Assim, compreendendo o dinamismo cultural, antropólogos e outros pesquisadores passaram a enxergar a cultura não
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como uma característica primária de um grupo étnico, mas, sobretudo, como uma consequência da sua organização. Em
outras palavras, a cultura, ao invés de ser o pressuposto de um grupo étnico é, de certa maneira, produto deste.
18. Chega-se, portanto, a partir dessas objeções, ao critério atualmente vigente e amplamente reconhecido,
baseado na clássica definição do antropólogo norueguês Fredrick Barth, segundo a qual grupos étnicos são formas de
organização social em populações cujos membros se identificam e são identificados como tais pelos outros, constituindo
uma categoria distinta de outras categorias da mesma ordem. Em outros termos, a identificação é íntima e pelos outros
para ser completa.
19. É uma definição que dá primazia à identificação do grupo em relação à cultura que exibe. Ela reconhece a
flexibilidade dos traços culturais, seu dinamismo, sua constante variação no tempo e no espaço, entendendo que um
mesmo grupo exibirá traços culturais diferentes conforme a situação social em que se encontra, adaptando-se às
condições naturais e às oportunidades que advenham da interação com os outros grupos, sem, no entanto, perder com isso
sua identidade própria.
20. A definição de Barth recebeu influências e está em sintonia com as concepções de expressivos
antropólogos, tais como Leach (1954), Moerman (1965) e Coen (1969). No Brasil, Roberto Cardoso de Oliveira (1964;
1976) o antropólogo que mais trabalhos dedicou ao assunto, alinhou-se formalmente com as definições de Barth. Também
Darcy Ribeiro aderiu a essa linha teórica. Segundo ele:

 
“(as entidades étnicas) sobrevivem a total transfiguração de seu patrimônio cultural e racial... a
língua, os costumes, as crenças, são atributos externos à etnia, suscetíveis de profundas alterações,
sem que esta sofra colapso ou mutação... as etnias são categorias relacionadas entre grupos
humanos, compostas antes de representações reciprocas e de lealdades morais do que de
especificações culturais e raciais”
 

21. Assim, com influências de Darcy Ribeiro, a noção de que o fundamental na definição de índio é
considerar-se e ser considerado como tal foi incorporada pelo Estatuto do Índio, a lei 6.001 de 1973, em seu artigo 3º que
diz:

 
“índio ou silvícola – É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e
é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da
sociedade nacional”.
 

22. Nesse contexto, sob ponto de vista antropológico, considera-se coerente que, para fins de recebimento de
benefício social, a metodologia e os critérios aplicados conjuguem, de modo complementar, a autodeclaração e a
heteroidentificação em relação a indivíduos e grupos indígenas.     

 
 
O PLEXO NORMATIVO ATUAL SOBRE IDENTIFICAÇÃO INDÍGENA
 

23. O artigo 231 da Constituição Federal possui, além do caput, sete parágrafos, e em todos eles existe a
palavra "terra" associada às palavras "índio" e "indígena".
24. O Constituinte não criou, e nem seria esse o seu papel, uma definição de índio ou silvícola, mas como
"Carta Aberta" o código sócio-político nos deu pistas sobre quais são alguns requisitos para identificação indígena, e
entre eles sobreleva a palavra "terra".
25. Significa que o elemento telúrico, como vínculo entre um grupo étnico-cultural e alguma faixa do
território nacional, por tradicionalidade de ocupação em algum momento histórico, é critério de identificação indígena. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da PET 3388/RR, foi além, e disse que é preciso existir a sobrevivência do
elemento telúrico em 5 de outubro de 1988, tese que passou a ser conhecida como "marco temporal".
26. O objetivo foi o de pragmatizar o reconhecimento dos direitos fundiários indígenas, por tradicionalidade
física de ocupação, a um certo e preciso momento histórico, contrapondo-se à tese da imemoriabilidade fundiária
indígena, de impossível ou difícil ponderação em face da presença superveniente do não índio como também titular de
direitos reais. Assim, o marco temporal é um elemento exegético relacionado com reconhecimento demarcatório da terra,
e não um elemento a ser considerado na identificação (auto ou hetero) do indígena.
27. Para além de uma simples regulamentação da Carta Magna, parece integrar o bloco de
constitucionalidade brasileiro, ante o nível de abstração que possuem, o artigo 3º da Lei nº 6.001/73, assim como os
dispositivos referentes a identificação indígena contidos na Convenção nº 169, da OIT.
28. O citado artigo 3º nos traz outros elementos objetivos de identificação e que já foram identificados pela
Presidência da FUNAI na sua consulta: "a) ter origem e ascendência pré-colombiana; b) identificar-se como índio; c) ser
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identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais, pela continuidade histórica, o
distinguem da sociedade nacional, tal como os já reconhecidos pelos manuais de etnografia e etnologia".
29. Já a Convenção nº 169, da OIT, toca o tema da seguinte forma, em seu artigo 1º:

 
A presente convenção aplica-se: 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. 2. A consciência de sua
identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os
grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção. (grifo nosso).
 

30. A norma internacional não conflita com a Constituição no que se refere ao elemento telúrico, nada
obstante ficar clara a tendencia de reconhecimento da imemoriabilidade fundiária (mas que não interessa ao presente
estudo, por ser elemento demarcatório, e não de identificação, como já frisado).
31. Desse modo, tanto no direito constitucional brasileiro como no direito internacional o habitar, ocupar,
com tradicionalidade, em algum momento histórico, faixa territorial nacional, é elemento objetivo (e não subjetivo) de
identificação indígena. Não é índio, para fins de destinação de políticas públicas, o grupo étnico que nunca ocupou,
com tradicionalidade, alguma porção do território nacional, incluindo-se nômades e sedentários.
32.   No item 2 do artigo 1º da Convenção o que se tem é simplesmente a determinação aos países signatários
de que coloquem como elemento de identificação a consciência íntima de ser índio (auto-reconhecimento, auto-
declaração), mas não se proibiu a juntada de elementos de heteroidentificação.
33. Isto posto, entende-se que são critérios de identificação indígena a serem verificados pelo Estado na hora
de fazer o filtro entre destinatários legítimos de políticas públicas indígenas e aqueles que não possuem direito a esses
benefícios, os seguintes:

a) Vínculo histórico e tradicional de ocupação ou habitação entre a etnia e algum ponto do
território soberano brasileiro;

b) Consciência íntima declarada sobre ser índio (auto-declaração);
c) Origem e ascendência pré-colombiana (parece-nos que existente o item a, haverá esse requisito

aqui assinalado, uma vez que o Brasil se insere na própria territorialidade pre´-colombiana);
d) Identificação do indivíduo por grupo étnico existente (não extinto, segundo senso antropológico

majoritário) e cujas características culturais sejam distintas daquelas presentes na sociedade não índia.
 
CONCLUSÃO
 

34. Conclui-se, ante o exposto, no sentido de que para identificação indígena com vistas à percepção de
benesses sociais que integram a política pública executada pela FUNAI, é preciso a conjugação da auto-declaração
indígena com os elementos presentes no itens "a", "c" e "d" do item 33 do presente parecer.
35. O Presente opinativo é produto da revisão de literatura antropológica que consta da bibliografia,
interpretação normativa e de conversas mantidas sobre o tema entre essa Chefia e o núcleo de antropologia da
PFE/FUNAI, atuante desde novembro de 2019.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : 08620.010083/2020-10
INTERESSADO : FUNAI
ASSUNTO : Critérios de Heteroidentificação
PARA : PFE

 

PROVIDÊNCIAS

( X ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (   ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES

(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO

(   ) OUTROS:

01 - Em relação ao PARECER n. 00006/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU, restituo o
expediente para viabilidade de análise jurídica que de concretude a bases mais objetivas no item "d"
("Identificação do indivíduo por grupo étnico existente (não extinto, segundo senso antropológico majoritário) e
cujas características culturais sejam distintas daquelas presentes na sociedade não índia");

02 - Por óbvio que a expressão "não extinto" atende a critérios objetivos, existentes nos manuais de
etnologia e etnografia, mas a amplitude e generalidade da expressão "senso antropológico majoritário" parece
incompatível com o grau de objetividade necessário, até porque, s.m.j., o respectivo senso deve ser realizado pelo
órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, qual seja, a FUNAI;

03 - Restitua-se para análise do Chefe da PFE/FUNAI, e, após, submeta-se para aprovação da
Diretoria Colegiada da FUNAI;

Em 24 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva,
Presidente, em 24/12/2020, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2741217 e o código CRC 5CA4FE4D.

Referência: Processo nº 08620.010083/2020-10 SEI nº 2741217

Despacho Presidência COGAB - PRES 2741217         SEI 08620.010083/2020-10 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00033/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010083/2020-10
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 
1. Os autos retornaram à PFE FUNAI com observações relacionadas com um dos requisitos para
heteroidentificação indígena, no sentido de aclaramento.
2. Com efeito, no parecer elaborado coloca-se como requisito de identidade indígena, para fins de
percepção de benesse pública: Identificação do indivíduo por grupo étnico existente (não extinto, segundo
senso antropológico majoritário)  e  cujas características culturais sejam distintas daquelas presentes na
sociedade não índia.
3. Com efeito, considerando que a FUNAI possui antropólogos em seus quadros, que a FUNAI é a
entidade  indigenista  brasileira,  que  é  necessário  um  procedimento  objetivo  e  centralizado  para  fixação  da
identidade índia que traga ônus ao Estado, por "senso antropológico majoritário" entenda-se aquele que for fixado
pela FUNAI em estudos e perícias levados a efeito por seus antropólogos e homologados pela Presidência da
Entidade.
4. À Presidência da FUNAI 

 
 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620010083202010 e da chave de acesso 69b98412

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
562185208 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  18-01-2021  10:32.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/562185208

1 de 1 30/01/21, 17:16
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - COGAB/PRES/2021

ASSUNTO : 08620.010083/2020-10 
INTERESSADO: FUNAI
PARA A(S) UNIDADE(S): PFE
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

Senhor Procurador-Chefe,
Conforme tratativas, restituo os auto para análise.
Atenciosamente,

       Em 19 de janeiro de 2021.
COGAB - PRES/GABPR

Documento assinado eletronicamente por Matheus de Almeida Roberto, Chefe de Gabinete da
Presidência Subs�tuto(a), em 19/01/2021, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2785143 e o
código CRC 15FDA87E.

Referência: Processo nº 08620.010083/2020-10 SEI nº 2785143

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXO 63 -
Sapiens/ AGU -
Despacho no.

00044/2021/GAB/PFE/P
FE-FUNAI/PGF/AGU,

janeiro/ 2021
(1 página).



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00044/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010083/2020-10
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 
1. Considerando que a profissão de antropólogo não é regulamentada.
2. Considerando  que  o  artigo  5º,  inciso  XIII,  da  Constituição  Federal  de  1988  é  uma  norma
constitucional de eficácia contida, e não limitada, conforme inteligência fixada pelo STF (O art.  5º,  XIII,  da
Constituição da República  é  norma de  aplicação imediata  e  eficácia  contida que  pode ser  restringida pela
legislação  infraconstitucional.  Inexistindo  lei  regulamentando  o  exercício  da  atividade  profissional  dos
substituídos, é livre o seu exercício. MI 6.113 AgR rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22-5-2014, P, DJE de 13-6-2014).
3. Por "senso antropológico majoritário", para fins de heteroidentificação entenda-se aquele que for
fixado pelo corpo técnico da FUNAI em estudos e perícias levados a efeito por seus servidores que possuam
comprovado conhecimento de antropologia, ainda que não ocupem o cargo efetivo de antropólogo. Tais estudos e
perícias  dirão  sobre  a  existência  ou  não  da  comunidade  étnica  que  reconhecerá  o  indivíduo  como indígena
e devem ser homologados ou não pela Presidência da Entidade.
4. É como opinamos.

 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620010083202010 e da chave de acesso 69b98412

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
563561273 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  20-01-2021  12:04.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/563561273

1 de 1 30/01/21, 17:19
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

SBS QUADRA 02 LOTE 14 BLOCO "H", 12º ANDAR - ED. CLETO MEIRELES CEP: 70.070-120 -
BRASÍLIA-DF

PARECER n. 00004/2016/COAE/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

NUP: 08620.098383/2015-47
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL EM MANAUS-AM
ASSUNTOS: CONSULTA SOBRE EMISSÃO DE RANI PARA INDÍGENA PERUANO NATURALIZADO
BRASILEIRO.

              EMENTA:  RANI.  Indígena  estrangeiro.  Registro  civil.  Identidade  étnica.
Possibilidade de emissão.

Senhora Procuradora-Chefe,

1. Trata-se de consulta realizada pela Coordenação-Regional de Manaus acerca da possibilidade de
emissão de RANI para indígenas estrangeiros ou naturalizados.

2.  Para  manifestação  desta  PFE  mostra-se  necessária  uma  breve  digressão  sobre  o  instituto  do
Registro Administrativo de Nascimento de Índios – RANI.

3.  A emissão do RANI está prevista  no artigo 13 da Lei  6.001/1973 (Estatuto do Índio),  sendo
disciplinada atualmente pela Portaria FUNAI nº 003/PRES/2002.

4. O RANI foi criado pelo Estatuto do Índio, com o objetivo de prover a Fundação Nacional do Índio
- FUNAI de dados sobre os nascimentos, óbitos e casamentos dos indígenas, os quais, à época, encontravam-se sob
sua tutela legal, tendo em vista que o reconhecimento da plena capacidade civil dos indígenas somente se deu com a
Constituição de 1988.

5. Importante contextualizar que a Constituição de 1988 inaugurou um novo modelo de relação com
os povos indígenas, deixando de lado o paradigma integracionista, que objetivava a assimilação cultural dos indígenas
à sociedade envolvente, desconsiderando o direito à alteridade.

6. Neste sentido, a Fundação Nacional do Índio exercia o papel de viabilizar a transição dos indígenas
para condição de “integrados” e era responsável por toda a execução da política indigenista.

7. Com a nova ordem constitucional, os indígenas passaram a ser considerados cidadãos brasileiros
em sua plenitude, o que exigiu ações governamentais para adequação a essa nova realidade. Foram estabelecidos
novos objetivos para o Estado, que teve, a partir de então, que adaptar suas políticas públicas às peculiaridades dos
povos indígenas, sem desconsiderar sua diversidade e a sua plena capacidade civil.

8. Essa reorganização da relação do Estado com os povos indígenas fez com que a Funai deixasse de
ser a única responsável pelo atendimento e execução de políticas públicas para os indígenas, exercendo apenas a
coordenação da política direcionada a esses povos.

9. O RANI é um registro administrativo planejado para servir como instrumento de controle do órgão
indigenista sobre as informações da população indígena e não tinha como finalidade firmar-se como registro civil,
embora seu uso tenha sido historicamente desvirtuado. O próprio artigo 12 da Lei 6.001/73 previu que os registros
civis dos indígenas seriam realizados de acordo com a legislação comum.

10. A Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, por sua vez, também definiu que os nascimentos
deverão ser feitos perante o registro civil de pessoas naturais.
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Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no
lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de
quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta
quilômetros da sede do cartório.

11.  A  Lei  6.015/1973  chegou  a  prever,  em seu  artigo  50,  §2º,  que  “os  índios,  enquanto  não
integrados, não estão obrigados a inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal
de assistência aos índios”.    

12. Tal dispositivo, editado no contexto de uma política integracionista, liberava os indígenas “não
integrados” do registro civil, tendo em vista que a Lei 6.015/73 estabelecia como obrigação o registro de nascimento,
sob pena de imposição de multa.

13.  Entretanto,  essa  previsão  legal  não  significa  que  os  RANIs  possam ser  considerados  como
registros públicos, tendo em vista que a identificação civil dos indígenas é obrigação dos órgãos responsáveis pelos
registros públicos, competência que não é atribuída à Funai.

14.  Ademais,  segundo consta da Lei  12.037/2009,  a  identificação civil  somente é atestada pelos
documentos listados no artigo 2º da norma, dentre os quais não está elencado o RANI. Conclui-se, portanto, que o
RANI não se destina à identificação civil de brasileiros e nem de estrangeiros.

15. Por outro lado, o RANI também não se presta a identificar a condição de pertencimento étnico do
indígena. O Estatuto do Índio adotou os critérios de auto e heteroidentificação em seu artigo 3º: “É todo indivíduo de
origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas
características culturais o distinguem da sociedade nacional”.

16. Com aprovação da Convenção 169 da OIT, por meio do Decreto Legislativo nº 143, de 20 de
junho de 2002, a qual dispõe status de norma supralegal, passou-se a admitir a consciência da identidade indígena
como critério fundamental para determinar a condição étnica.

17. Neste sentido, não cabe à Fundação Nacional do Índio, por inexistência de autorizativo legal,
declarar a condição étnica de uma comunidade ou indivíduo, sob pena de malferimento ao princípio da legalidade
administrativa e da autodeterminação dos povos indígenas. Diante disso, a informação sobre a condição de indígena
existente no RANI deve ser registrada mediante autodeclaração do indígena.

18. Assim sendo, tendo em vista que o RANI não se constitui nem em documento civil de identidade
e nem mesmo em declaração do Poder Público sobre o pertencimento étnico, não vislumbro óbices legais para registro
de indígenas estrangeiros no RANI, desde que a FUNAI entenda pela conveniência e oportunidade de ter em seus
cadastros informações a respeito dessa parte da população.

19. No caso dos autos, o indígena é brasileiro naturalizado, o que atrai a dicção do artigo 7º do
Decreto nº 389/1938:

Art. 7º Os estrangeiros naturalizados gozarão de todos os direitos civis e políticos, excetuados
os que a Constituição e as leis federais atribuam exclusivamente a brasileiros natos, como tal
considerados aqueles a que se referem as letras a, b, c e d do art. 1º.

20. Assim, a naturalização atrai para o indígena os direitos concedidos ao brasileiro nato, salvo os que
a Constituição expressamente exclui, não se referindo o texto constitucional ao gozo de direitos sociais.

21. Em tempo, relevante apontar que a delimitação dos Estados-Nações em fronteiras fixas não levou
em conta  as  disposições  territoriais  desses  povos  originários,  o  que  acabou  por  seccionar  povos  com mesma
identidade étnica e dinâmica cultural de mobilidade social. A legislação brasileira sobre nacionalidade não dialoga
explicitamente  com  as  disposições  constitucionais  e  internacionais que  conferem  direitos  especiais  aos  povos
indígenas,  por  isso  impõe-se  ao  Estado Brasileiro  considerar  nas normas infralegais  e  nas políticas  públicas as
situações específicas ocasionadas pelos modos de vidas sui generis desses povos.

22.  Na  hermenêutica  do  Direito  Imigratório,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  tem
relevância ímpar, orientando o Brasil nas suas relações internacionais. A esse respeito, tem-se considerado que alguns
direitos sociais também estão contidos na definição de dignidade, não podendo ser negados aos estrangeiros, sob pena
de ofensa a esse princípio norteador.  Por tais motivos,  o registro dessa população por meio do RANI pode ser
considerado como pertinente e necessário para subsidiar políticas de Estado para essas populações.

23. Por fim, verifica-se que a Portaria nº 003/PRES/2002 prevê as situações em que os registros
administrativos não podem ser realizados na ocasião do nascimento, não estabelecendo vedação para o registro tardio:

Art. 6° - Os registros deverão ser realizados, sempre que possível, no mesmo dia em que o
fato gerador ocorrer, salvo se o fato já tiver ocorrido à data em que tiveram início os trabalhos
regulamentados pela presente norma.
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24. Ante o exposto, entendo que não existem óbices quanto à expedição de RANI para indígenas
estrangeiros ou naturalizados. Entretanto, sugiro seja informada no RANI a nacionalidade do indígena, bem como que
esse instrumento tem natureza meramente cadastral, não constituindo direitos relacionados à identidade indígena ou à
nacionalidade, devendo a unidade da Funai orientar o indígena a regularizar sua permanência no Brasil junto aos
órgãos competentes.

À consideração superior.

Brasília, 14 de julho de 2016.

CAROLINA AUGUSTA DE MENDONÇA RODRIGUES

Coordenadora de Assuntos Estratégicos - Substituta
PFE-FUNAI/PGF/AGU

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620098383201547 e da chave de acesso 4e179a85
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FUNAI/SEPRO
Serviço de Expedição e Protocoio

08620.079307/2015-32

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável
Coordenaçâo-Geral de Promoção dos Direitos Sociais

Coordenação de Proteção Social

Nota Técnica n° 02/COPS/CGPDS/DPDS/FUNAI-MJ

Brasília, 29 de dezembro de 2015.

A Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável

Assunto: Produto Final do Grupo de Trabalho Técnico (GT) do RANI

1. A presente Nota Técnica traz a exposição dos debates, bem como o produto final
do trabalho elaborada pelo Grupo de Trabalho Técnico (GT) do Registro Administrativo de
Nascimento Indígena (RANI), constituída mediante a Portaria n° 191/PRES-FUNAI, de 25 de
março de 2015, ''com o objetivo de avaliar as normativas vigentes acerca do Registro
Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), em especial a Portaria n° 003/PRES, de 14 de
janeiro de 2002, e propor nova regulamentação para o instituto, no âmbito da Fundação
Nacional do índio, atualizando-o à luz da legislação indigenista em vigor".
2. Durante os trabalhos do GT, para uma maior apreensão do Registro
Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) e como resposta aos questionamentos
elencados por meio da Nota Técnica n° 67/2014/COPS/CGPDS/DPDS/FUNAI-MJ, de 29 de
outubro de 2014, fez-se necessária a avaliação de todo o serviço de emissão de registros
administrativos para indígenas na Funai, destrinchando o processo histórico e as finalidades do
serviço no percurso desta Fundação.
3. O RANI é apenas um dos registros administrativos feitos pela Funai, que emite
ainda o Registro Administrativo de Casamento Indígena (RACl) e o Registro Administrativo de
Óbito Indígena (RAOI). Tanto o RACl quanto o RAOl entraram em desuso na prática cotidiana
na maioria dos órgãos descentralizados da Funai, mas segundo normatização interna e legislação
nacional deveriam continuar a ser emitidos.

4. Instituído em 1973, por meio da Lei n° 6.001, o RANI tomou-se o "documento"
administrativo oficial a ser emitido pela Funai, conforme descrito nos artigos 12 e 13 do Estatuto
do índio:

Do Registro Civil

Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios não

integrados [grifo nosso], serão registrados de acordo com a legislação comum,
atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do nome,
prenome e filiação.

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interessado ou da
autoridade administrativa competente.

Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente de assistência, para o
registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua
incapacidade [grifo nosso] e dos casamentos contraídos segundo os costumes
tribais.

Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber documento
hábil para proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta
deste, como meio subsidiário de prova.



5. Criado 15 anos antes da Constituição Federal de 1988, momento em que a Política
Indigenista oficial brasileira era enviesada por uma diretriz integracionista e assimilacionista, o
RANl há época era tido como documento para acompanhamento dos índios no seu "processo" de
integração, dado que conforme as leis, uma vez integrados, os índios deveriam se submeter ao
Registro Civil e quando não integrados registrados administrativamente.
6. Nesse sentido, a Lei de Registros Públicos, Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de
1973, conferiu ao RANI característica documental de registro dos indígenas não integrados:

Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a
registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos
pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os

" PrOC. i GQ \ ̂ H lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório.
ci«

-— § 1° Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem
contida nos itens 1° e 2° do art. 52.

§ 2° Os índios, enquanto não integrados [grifo nosso], não estão obrigados à
inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão
federal de assistência aos índios [grifo nosso].

7. Com a promulgação da atual Constituição Federal iniciou-se o processo de
superação do modelo tutelar vigente até então. A nova ordem constitucional, inaugurada em
1988, reconheceu a plena capacidade civil e processual aos povos indígenas, conferindo a eles os
mesmos direitos civis, políticos e sociais válidos à população brasileira.
8. No entanto, somete 29 anos após a publicação do Estatuto do índio (Lei
6.001/73), instituí-se a finalidade Estatística aos Registros Administrativos, por meio da
Portaria n° 003/PRES-FUNAl, de 14 de janeiro de 2002. Baseado nos registros cartoriais, a
Portaria reforçou este modelo no processo de emissão dos registros, trazendo à tona a previsão
do RANI (tardio) e do RAOl, ainda que sem informações sobre procedimentos e requisitos para
emissões.

9. Os Registros Administrativos da Funai são iguais aos Registros Civis em sua
forma. No entanto, para além dos dados com a qualificação da pessoa - como nome e
sobrenome, data de nascimento, local do fato gerador do registro e filiação - há também a
indicação da etnia e do povo indígena que a pessoa registrada se diz pertencer.
10. Sendo assim, o que os difere do Registro Civil é que esses certificam para além do
nascimento, a indianidade com a indicação de etnia e pertencimento étnico. Embora os
Registros Administrativos tenham adquirido, na prática social, a finalidade de identificação das
pessoas indígenas perante a sociedade nacional, tal objetivo não consta expresso em nenhuma
legislação indigenista específica. O desvio de finalidade do RANI, como o atestado da condição
do ser indígena, é uma das características erroneamente atribuídas aos Registros Administrativos
da Funai.

11. No que se refere aos processos de controle de emissões, alteração de informações,
averbações e procedimentos que assegurem segurança no processo de organização e catalogação
dos dados registrados, a Funai não conseguiu desenvolver um trabalho sistematizado, seguro e
coordenado acerca dos Registros. A fragilidade (ausência) de procedimentos envolvendo a
emissão de RANI - que nunca conseguiu cumprir sua finalidade de controle estatístico - gerou
uma série de problemas jurídico-administrativos envolvendo servidores e indígenas, como
fraudes motivadas pelo acesso a direitos diferenciados por indígenas e não indígenas.
12. Por sua vez, em 2012, a Resolução Conjunta n° 03 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ratificou o RANI como
meio subsidiário de prova para a emissão de Registro Civil de Nascimento (RCN). Apesar da
garantia trazida com a Resolução refletir o desejo de facilitar o acesso dos povos indígenas ao
RCN, a fragilidade no processo de emissão do RANI - sem sistematização e controle dos dados
registrados - por outro lado, tomou possível a duplicidade de RCN.
13. Ressalta-se que servir como meio de prova para o registro das pessoas indígenas
nos Cartórios de Pessoas Naturais sem um processo de sistematização de dados na Funai é
apenas uma das diversas problemáticas enfrentadas pelos órgãos descentralizados desta



Fundação. O debate sobre os problemas cotidianos enfrentados pelos servidores durante as
emissões do RANl foi motivo de aflição e apreensão dos participantes do GT, que não
conseguiam, diante da fragilidade procedimental e da estrutura institucional, encontrar soluções
quanto à segurança das informações dos registros e sua finalidade.
14. Sobre o assunto, atualmente, os principais problemas enfrentados no cotidiano das
Coordenações Técnicas Locais e Coordenações Regionais da Funai voltados às emissões de
RANI são:

14.1. A finalidade de identificar a condição de indígena das pessoas que se reconhecem
etnicamente diferenciadas foi incorporada, na prática social, aos registros
administrativos da Funai diante da necessidade de indicar as pessoas indígenas do país à
sociedade nacional - responsabilidade notadamente repassada do Estado à Funai.
Entretanto, é sabido que não houve por parte do Estado brasileiro e particularmente da
Fundação Nacional do índio um trabalho que se dispusesse, a partir do respeito a
protocolos próprios e a processos de autodeterminação, conforme preceitua a
Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos
Indígenas e Tribais, a identificar os povos indígenas. Tão logo, as tentativas da Funai de
atuar nesta seara, indicando a indianidade das pessoas, sempre estiveram permeadas de
frustrações e equívocos, sendo o instrumento norteador e principal do processo de
identificação indígena brasileiro, o RANl.

14.2. Com o advento e fortalecimento das políticas afirmativas' no Brasil, os registros
administrativos da Funai ganharam ainda mais valor como instrumento de identificação
étnica, sendo, assim, instrumento crucial para garantir ao indivíduo o direito de acesso a
tais políticas. Destaque-se, sobretudo, o uso dos registros da Funai nos processos de
acesso a políticas de saúde e educação diferenciadas e cotas institucionais em processos
seletivos e concursos públicos.

14.3. Utilização do RANl de maneira diversa de sua finalidade com vistas ao controle
dos cidadãos perante a Segurança Pública e Judiciário, que se utiliza do documento para
definição e julgamento das pessoas indígenas.

15. Imperioso, porém, destacar que muitas vezes a culpa por uma pessoa não indígena
acessar um direito ou um indígena ter seu direito negado é conferida à Funai, devido ao fato de
se possuir ou não o RANl emitido. A supervalorização imputada ao documento tomou a Funai
essencial no processo decisório de garantia de direitos, tendo a sua atuação dois vieses: garantir
direitos e cerceá-los. A ausência e dificuldade de acesso à documentação civil por indígenas em
regiões de fronteira, por exemplo, é em grande medida por conta da exigência dos cartórios para
que a Funai inicie o processo de identificação e reconhecimento das pessoas na condição de
indígena, para que assim se possa começar o processo de assentamento civiP.
16. Outra questão está relacionada à precariedade da estrutura institucional no que
tange à emissão de registros administrativos. A Funai, para indicar a indianidade das pessoas por
meio do RANl, não organizou seus procedimentos internos de registro de dados e sim
subaltemizou no interior de sua prática cotidiana o serviço de emissão dos registros, relegando a
este, um processo caótico, sem orientações claras, que tomou a rotina de emissões um dos
serviços administrativamente mais desorganizados e insustentáveis da instituição.
17. De toda maneira, ao se iniciar tentativas de organizar o serviço de emissão de
registros administrativos, por meio da construção de um sistema informatizado para tal fim, nos
deparamos com uma problemática central: qual a finalidade dos registros administrativos da

As políticas afirmativas pressupõem ações focais que alocam recursos em benefícios de pessoas de grupos
discriminados e vitimizados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que
têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a
participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de
proteção social e/ou no reconhecimento cultural.
O Mato Grosso do Sul é o Estado brasileiro que possui o pior índice de acessibilidade ao RCN para os povos
indígenas. Segundo dados do IBGE em 2010 sobre os povos indígenas, para a população de O a 10 anos o défícít
de atendimento alcança um percentual de mais de 65%.



Funai? Trata-se de um registro de dados de indígenas, ou tem o objetivo de indicar a indianidade
da pessoa?
18. Neste sentido, debateram-se amplamente a respeito da finalidade que tais registros
guardariam para a Funai, bem como para os povos indígenas. A partir dessas discussões
dividiram-se a importância da documentação administrativa em três aspectos:

u p,^ a) Para a FUNAI, os registros são importantes na medida em que conferem dados para o
Fls. J planejamento, coordenação, monitoramento e execução de ações indigenistas;

b) Para os povos indígenas o registro administrativo serve-se como instrumento de
proteção social, perante a execução de ações de direito diferenciadas e específicas;

c) Para a sociedade, os registros servem como documento de identificação étnica da
pessoa.

19. Dessa forma, após exaustivas discussões ao longo de dois encontros do GT sobre
o serviço (finalidade do RANl e avaliação dos processos de emissão), o Grupo identificou que a
finalidade adquirida na prática social suplantou a finalidade estatística posta pela Portaria n°
003/PRES-FUNAl, de tal modo que a própria prática institucional no processo de emissões não
se atém ao controle estatístico dos dados registrados.
20. No decorrer do debate, o GT entendeu que conforme a Convenção n° 169 da OIT,
a Funai não deveria produzir um documento capaz de indicar quem é ou não indígena, mas sim
contribuir com a promoção de ações que garantam o respeito aos processos particulares e
autônomos de autorreconhecimento e pertencimento étnico dos próprios povos. À Funai, assim
como a qualquer outra instituição do Estado brasileiro, caberia apenas reconhecer tal
identidade étnica, a partir das declarações derivadas dos protocolos construídos por cada
povo indígena.
21. Respeitados os protocolos e declarações de pertencimento étnico dos povos
indígenas perante o Estado e a sociedade, aos registros administrativos da Funai restariam à
importância de catalogação de dados para a promoção e planejamento de ações indigenistas no
país. Portanto, para que tal objetivo se efetive é imprescindível a modernização dos processos
envolvendo o RANl, o investimento em sistemas informatizados, a celebração de acordos para
integração desses sistemas e o compartilhamento das informações levantadas.
22. Desse modo, ficou evidente para o Grupo Técnico que para romper de fato com a
finalidade equivocada de identificação étnica dos registros é necessária à adoção de iniciativas
como:

Iniciativa Descrição
1) Alteração da Portaria 003/FUNAl-

PRES, de 14 de janeiro de 2002.
Definição em nova portaria de que os registros
servirão apenas para o planejamento e
monitoramento interno, não servindo como
base para identificação étnica. Entretanto, os
dados constantes nas Declarações de registro
emitidos poderão subsidiar o Registro de
Nascimento Civil.

2) Ampla divulgação das novas diretrizes
sobre finalidade dos registros
administrativos.

Reuniões com as principais instituições
públicas, organizações não governamentais
indígenas e indigenistas para informação sobre
as novas diretrizes e finalidade dos registros
administrativos.

3) Construção dos Protocolos de
Consulta.

Promover em conjunto com o Estado
brasileiro condições para que os povos
indígenas possam construir seus protocolos e
declarações próprios de indianidade.



'f^-5í4S3//<
Ass.

23. Tais inciativas devem ser preparadas por meio de um Plano de Trabalho específico
a ser construído e dirigido pelo próprio GT do RANl. Porém, até que se trabalhe a construção
deste Plano e a consolidação das iniciativas - principalmente os protocolos de indicação de
indianidade pelos povos indígenas a questão da perspectiva de proteção social conferida pelos
Registros Administrativos a alguns povos, a exemplo do uso para identificação e defesa em
situações de extrema vulnerabilidade social, como ocorre no Mato Grosso do Sul - MS, teria de
ser enfrentada de maneira excepcional e priorizada.
24. Pelos fatos apresentados, o Grupo de Trabalho concluiu que observadas regras e
procedimentos específicos, e levando em consideração o acesso ao Registro Civil de
Nascimento, o RANI continuará a ser emitido. Porém, com a finalidade de gerar dados
voltados ao planejamento, coordenação, monitoramento e execução de ações indigenistas
pela Funai. Produzido de acordo com as declarações dos indígenas, sem a competência de
confirmação étnica do indivíduo conforme dispuser nova Portaria sobre Registro
Administrativo - RANI da Funai.

25. Assim, para que os objetivos anteriormente elencados sejam atingidos, os
seguintes encaminhamentos tomam-se necessários:

• Articulação com os órgãos que possuem em sua legislação o aceite do RANI enquanto
documento que comprove a etnicidade do indivíduo;

• Articulação junto a Universidades, Faeuldades, bancas de concurso público e prefeituras,
entre outras, para orientação quanto a finalidade do RANI, que não envolve a qualidade
de documento que ateste o pertencimento étnico de indígenas;

• Articulação com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ para tratar das orientações
constantes do Provimento 28 e da adequação da Resolução Conjunta n° 03 CNJ/CNMP
no que concerne aos requisitos para Registro Civil de Naseimento tardio;

• Nova portaria contendo os procedimentos de emissão do RANI (novo modelo de
emissão, com padronização tanto em meio físico quanto digital) e considerações quanto a
transição para um sistema informatizado.

DANIElfDE OLIVEIRA PIZA
Coordenador de Proteção Social - Substituto

SILVIA ANGELISE SOUZA DE ALMEIDA

Coordenadora-Geral - Substituta
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Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM BARRA DO GARÇAS - DPF/BRG/MT

OFÍCIO Nº 20/2021/DPF/BRG/MT 

Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
SCS - Quadra 09 Bloco B Ed. Parque Cidade Corporate - CEP 70.308-200
Brasília/DF
presidencia@funai.gov.br
Referência: IPL - 2020.0004795

Excelentíssimo Presidente,

Com os cordiais cumprimentos e tendo em vista os constantes e repetitivos 
expedientes aportados nessa Delegacia de Polícia Federal de lavra de Associação doravante 
denominada ACIKAN (Associação Comunidade Indígena Kanelas do Araguaia Núclo de 
Canabrava do Norte – MT – ACIKAN) baseada na denominada “Aldeia Nova Pukanu/Aldeia Porto 
Velho” no Município de Luciara/MT, é o presente expediente apto a solicitar manifestação 
definitiva desse distinto órgão indigenista, informando se os autodeclarados indígenas 
“KANELAS DO ARAGUAIA” apresentam-se como etnia reconhecida e tutelada pela FUNAI 
conforme critérios legais, além de informar se os locais ocupados e reivindicados pelos mesmos 
no município de Luciara/MT (ao sul do Rio Tapirapé) materializam-se como território demarcado 
e/ou homologado pelo órgão conforme critérios constitucionais, bem como informações sobre a 
posse imemorial e/ou tradicional dos autodeclarados sobre o território e outras informações 
julgadas oportunas.

Tudo posto diante da extrema importância da resposta do órgão indigenista 
brasileiro para subsidiar a atuação dos demais órgãos diante dos litígios apresentados pelos 
Kanelas do Araguaia, até o presente momento sem decisão definitiva na ACP 2177-
25.2017.4.01.3605 em trâmite na 1ª Vara de Barra do Garças/MT.

Por derradeiro, com o propósito de auxiliar as pesquisas com as coordenadas 
geográficas, segue em anexo LAUDO Nº 502/2020- SETEC/SR/PF/MT que no quadrilátero em 
azul (fl. 108) delimita a área em litígio (Gleba São Pedro).



Atenciosamente,

MURILO DE OLIVEIRA FREITAS
Delegado de Polícia Federal

Chefe da DPF/BRG/MT

Documento assinado eletronicamente por MURILO DE OLIVEIRA FREITAS, Delegado(a) 
de Polícia Federal, em 09/02/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
17644777 e o código CRC C7C1D1E4.

Rua Simião Arraya, 377 - Centro,  Barra do Garças/MT 
CEP 78600-001, Telefone: (66) 3402-3100

Referência: Processo nº 08322.000086/2021-82 SEI nº 17644777
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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(ÍZA)  FEDERAL  DA  ___
VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

URGENTE - PEDIDO DE LIMINAR

…se se quer sujeitar os índios ao trabalho, deve-se ampliar
suas necessidades e restringir simultaneamente suas

possibilidades de satisfazê-las.1

Referência: IC n. 1.20.000.000917/2013-99

PA n. 1.20.000.000968/2020-40

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  do  Procurador  da

República signatário, vem, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 127 e

129, III e V, da Constituição da República, bem como nos artigos 2º e 6º, VII,  a e  c, e XI,

ambos da Lei Complementar n. 75/93, e nos artigos 1º, 2º, 5º e 21, todos da Lei n. 7.347/85,

c/c art. 81 da Lei n. 8.078/90, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE LIMINAR

em desfavor de

FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, fundação vinculada ao

Ministério da Justiça e Segurança Pública, podendo ser citada na pessoa de

seu  Procurador-Chefe  Nacional,  na  Procuradoria  Federal  Especializada,

1 CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios do Brasil: história, direitos e cidadania. 1ª ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012. p. 87.
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localizada na SCS - Quadra 09 Bloco B Ed. Parque Cidade Corporate -

Brasília/DF - CEP 70.308-200, Telefone:(61) 3247-6101 e

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS,  autarquia federal  vinculada ao Ministério  do

Meio  Ambiente,  podendo  ser  citado  na  pessoa  de  seu  Presidente,  na

Presidência  do  Instituto,  localizada  na  SCEN  Trecho  2,  Edifício  Sede,

Brasília/DF - CEP 70818-900, Tel. (61) 3316-1001, (61) 3316-1002 e (61)

3316-1003

pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

I. DO OBJETO

Como é de conhecimento público, na edição de 24 de fevereiro de 2021 do

Diário  Oficial  da  União2 foi  publicada  a  Instrução  Normativa  Conjunta  Nº  1,  de 22  de

Fevereiro  de 2021,  doravante  INC/FUNAI/IBAMA/N.1,  assinada  pelos  presidentes  da

Fundação Nacional do Índio – FUNAI e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,  estabelecendo regras “sobre os procedimentos a

serem  adotados  durante  o  processo  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  ou

atividades localizados ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas cujo empreendedor

seja organizações indígenas.”

Dispõe o art. 1º, §1º, da INC/FUNAI/IBAMA/N.1:

Art.  1º  Esta  Instrução  Normativa  Conjunta  se  aplica  ao  processo  de
licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  ou  atividades  localizados  ou
desenvolvidos  no  interior  de  Terras  Indígenas  cujo  empreendedor  sejam  os
próprios  indígenas  usufrutuários  por  meio  de  associações,  organizações  de
composição mista de indígenas e não indígenas, cooperativas ou diretamente via
comunidade indígena.

§  1º  As organizações  de  composição  mista  que  trata  o  caput  devem ser  de
domínio majoritário indígena, obedecendo a inalienabilidade e indisponibilidade
das Terras Indígenas, sendo vedado seu arrendamento. (g.n.)

2 Id.  704125955 (disponível  também  em:  <www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-22-de-
fevereiro-de-2021-304921201>).
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Observa-se  que,  ao  dispor  sobre  “licenciamento  ambiental  de

empreendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas

cujo  empreendedor  sejam  (...) organizações  de  composição  mista  de  indígenas  e  não

indígenas”, a referida Instrução Normativa configura clara burla ao  princípio do usufruto

exclusivo das Terras Indígenas, assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo

231, §§ 2º e 4º, bem como ao disposto no artigo 18 do Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/1973),

no artigo 94 do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e nos artigos 7 e 14 da Convenção n.

169 da OIT.

Da mesma forma, a INC/FUNAI/IBAMA/N.1, ao prever a possibilidade de

empreendimentos em Terras Indígenas de organizações de composição mista de indígenas e

não indígenas, contraria diretamente os objetivos previstos no artigo 4º, inciso V, alíneas a e b,

do Decreto n. 7.747, de 5 de junho de 2012, que institui a PNGATI, bem como, indiretamente,

os objetivos previstos nas alíneas c, d, e, f e h. 

Não bastasse isso, verifica-se que, muito embora editada em decorrência do

TAC n. 03/2019 firmado com o MPF, a referida instrução normativa contraria flagrantemente

as cláusulas 3.1.13, 3.2.2 e 3.2.3 do referido termo de ajustamento de conduta, com especial

ênfase em relação a estas duas últimas.

O ato administrativo atacado também viola a Convenção n. 169 da OIT ao

não prever a consulta prévia, livre e informada com as comunidades indígenas interessadas e

configura  comportamento  contraditório  da  autarquia  indigenista,  vedado  pela  tutela  da

confiança e pelo dever de boa-fé.

Por estas razões, busca-se, por meio desta demanda, a imediata supressão,

do texto da Instrução Normativa Conjunta FUNAI/IBAMA n. 1, de 22 de fevereiro de 2021,

da expressão “organizações de composição mista de indígenas e não indígenas”, inscrita no

caput do seu artigo 1º, bem como da íntegra do §1º do mesmo artigo, além da condenação do

segundo  requerido  a  observar  o  art.  6º  da  Convenção  n.  169  da  OIT nos  processos  de

licenciamento regulados pelo referido ato administrativo. 
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II. DOS FATOS

II.i. DOS ANTECEDENTES FÁTICOS QUE LEVARAM AO TAC N. 3/2019

Antes  de  expor  os  diversos  vícios  que  maculam  a  malfadada

INC/FUNAI/IBAMA/N.1,  cumpre  consignar  que,  no  dia  16  de  dezembro  de  2019,  foi

celebrado o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N. 3/2019, com fulcro na Lei n.

7.347/85,  tendo o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL como INTERVENIENTE.  O

acordo  foi  assinado  pela FUNAI  e  pelo IBAMA,  por  meio  de  seus  Presidentes,  como

COMPROMITENTES,  e pelas  organizações  indígenas COOPIHANAMA

(COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI, NAMBIWARA E

MANOKI)  e  COOPERMATSENE,  (COOPERATIVA  AGROPECUÁRIA  DOS

PRODUTORES  RURAIS  DA  CULTURA  MECANIZADA  DA  ETNIA  PARECI  DE

TANGARA DA SERRA/MT), como COMPROMISSÁRIAS.

O  referido  TAC  foi  firmado  com  o  objetivo  de  regularizar  as  lavouras

mecanizadas  das  Terras  Indígenas  Rio Formoso,  Paresi,  Utiariti,  Tirecatinga e Irantxe,  no

Estado de Mato Grosso, tendo em vista que as áreas plantadas haviam sido embargadas pelo

IBAMA em 2018 após diversas autuações3. A esse respeito, cabe mencionar que, antes da

assinatura do TAC n. 3/2019, havia nas referidas Terras Indígenas contratos de arrendamento

e/ou parcerias agrícolas com não-índios que se revelaram lesivos aos indígenas. 

Com  efeito,  segundo  Relatório  da  Operação  Agronegócio  Legal  I4,  do

IBAMA, realizada em 2012, 

em 2004, indígenas da etnia Parecis apresentaram à FUNAI projeto pedindo
autorização  para  plantar  em  17.500  ha  no  interior  da  suas  terras,  com  a
justificativa de que a cultura indígena e a ajuda da FUNAI, não mais atendiam
às necessidades dos Parecis, o plantio do arroz e da soja seria uma alternativa
vantajosa para os indígenas. Aos 31 de março de 2005, foi publicada a portaria
FUNAI  nº  482/Presidência  dando  ao  administrador  do  Escritório  da
FUNAI/Tangará Serra/MT, competência para assinar documentação necessária à
aquisição de insumos agrícolas para as associações indígenas das etnias Parecis,
Nambikwara  e  Irantxe.  A  garantia  seria  o  penhor  de  safra  agrícola  aos
fornecedores de insumos – safras 2005 a 2012. Nesse sentindo, a Associação
Waymare/CNPJ: 02.538.431/0001-31, representando varias aldeias associadas,
elaborou  contrato  de  parceria  com fornecedores  de  insumos e  equipamentos

3 Ids 705964448, 706005962, 706015462, 706015483 e 706023450.
4 Id. 706023461.
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agrícolas, tendo como metas gerais: a segurança alimentar; a renda comunitária;
a  transferência  de  tecnologia;  a  inserção  de  mão  de  obra  indígena  e  a
recuperação das culturas tradicionais. 

Em março de 2012, a equipe de fiscalização do IBAMA vistoriou os plantios de
grãos  nas  Terras  Indígenas  Parecis,  Utiariti  e  Rio  Formoso.  No  interior  das
Terras indígenas encontramos fazendas de grãos, principalmente de soja, aos
moldes  dos  colonizados  da  região;  ou  seja,  áreas  com agricultura  altamente
mecanizada e de precisão, com uso intensivo do solo e de insumos agrícolas.
Segundo informações  obtidas  junto  aos  agricultores  e  de  um ex-servidor  da
FUNAI, a parceira foi estabelecida com o conhecimento do Ministério Público
Federal-MPF5,  visando  à  produção  de  alimentos  para  os  índios  Parecis  que
estavam passando fome em meio a um universo de grãos plantados ao redor de
suas  terras.  Uma das  condições  para  se  estabelecer  a  parceira  era  a  de  que
nenhuma nova área seria  aberta, ou seja, não haveria novos desmatamentos,
apenas seriam utilizadas áreas dos pastos e plantações abertas antes da posse
dos índios, longe de rios e nascentes; bem como a de transferência de tecnologia
deveria  ser  repassada  aos  indígenas,  tornando-os,  ao  longo  dos  anos,
autossuficientes na mão de obra agrícola. Ressaltamos que não vimos nenhuma
resposta  positiva  ao  avanço  na  recuperação  da  etno-agricultura  dos  Parecis,
como descrita nos contratos de parceria. 

Tivemos  a  oportunidade  de  conversar  com  alguns  indígenas  de  aldeias
diferentes. Em uma delas, elogiaram a parceria com os agricultores, afirmando
que sem ela estariam passando fome, porque não havia mais fruta e caça na
floresta, comentou o índio. Numa outra área, onde a colheita estava em plena
atividade, índios disseram que sem a soja, sua população estaria diminuindo e
que  o  grão  foi  à  salvação  do  seu  povo  que  estava  morrendo  de  fome.
Reclamaram em relação à desigual distribuição dos lucros obtidos, pois algumas
famílias ficavam com a maior parte dos lucros gerados pelas áreas de plantio,
haja vista que as áreas pertencem a clãs diferentes, gerando desigualdade nas
aldeias. Outra reclamação foi em relação à pulverização aérea de agrotóxicos
que afeta diretamente as aldeias, pois o vento espalha os defensivos agrícolas
prejudicando, principalmente, crianças e os idosos. Ressaltamos que nas áreas
vistoriadas, haviam mais não índios do índios no interior da TI. Em uma das
fazendas, embalagens de agrotóxicos estão sendo armazenadas em desacordo
com a legislação. Outra constatação foi a de que a soja produzida no interior da
T.I está sendo escoada com notas fiscais de fazendas vizinhas, mascarando a
real origem do produto. 

Durante  a  vistoria,  nos  informaram que  no  dia  14/03/2012 aconteceria  uma
reunião com as lideranças indígenas. Em pauta, discutiriam o término “legal”
das parcerias, pois a portaria FUNAI perderia a validade no dia 31/03/2012.
Outra informação obtida, é que as empresas compradoras de grãos não querem
adquirir  produtos  oriundos  de  propriedades  sem  o  devido  licenciamento
ambiental. 

5  Não há, nos autos dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF, documento que confirme tal informação.
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E, de fato, a partir de 2013 os indígenas passaram a tentar se libertar da

exploração dos  “parceiros” agrícolas.  Inicialmente,  protocolaram na sede do IBAMA, em

Brasília, um pedido de licenciamento ambiental para suas atividades agrícolas. Em seguida, as

referidas Terras Indígenas foram registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), segundo os

termos da IN/002/MMA/2014. Já em 2015, entre os dias 15 e 17 de dezembro, foi realizada,

em Brasília/DF,  a  Conferencia Nacional  de Política Indigenista,  na qual  foi  aprovada em

plenário uma moção de apoio referente ao projeto das lavouras mecanizadas das etnias em

questão.

Na  sequência  foram  realizados  os  estudos  de  etnozoneamento  e  o

etnomapeamento socioambiental das terras indígenas Paresi, Nambikwara e Manoki, além do

cadastramento das lavouras no sistema de vigilância sanitária do estado de Mato Grosso pelo

INDEA.

Em 2018, porém, como visto acima, a fiscalização do IBAMA constatou

irregularidades  ambientais  no  interior  das  Terras  Indígenas  Rio  Formoso,  Paresi,  Utiariti,

Tirecatinga  e  Irantxe,  o  que  levou  a  diversas  autuações,  com a  aplicação  de  multas  e  o

embargo  da  área  plantada.  Entre  as  irregularidades  verificadas  estavam  os  contratos  de

arrendamento  e/ou  parceria  agrícola,  assim como o  cultivo  de  organismos  geneticamente

modificados.

Enfim,  após  diversas  reuniões6 e  troca  de  informações,  superada  a

resistência  do  IBAMAI7 quanto  ao  acordo  e  diante  das  postulações  das  comunidades

indígenas8, em 16 de dezembro de 2019 foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta n.

3/2019,  por  meio  do  qual,  em  síntese,  as  cooperativas  indígenas  se  comprometeram  a

regularizar sua atividade agrícola, especialmente no que diz respeito ao usufruto exclusivo e à

obediência à legislação ambiental.

A  FUNAI  e  o  IBAMA,  por  sua  vez,  assumiram,  respectivamente,  o

compromisso  de  fiscalizar  o  cumprimento  do  ajuste  pelos  indígenas  e  de  sobrestar  os

embargos impostos  sobre as  áreas plantadas,  entre outras  obrigações que serão mais  bem

detalhadas abaixo.

6  Id. 706023461.
7  Id. 706023475.
8  Id. 706023479.
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II.ii. DA VIOLAÇÃO AO TAC N. 3/2019 PELA INC/FUNAI/IBAMA/N.1

Como visto  acima,  diante  das  irregularidades  constatadas  em 2018  pelo

IBAMA nas lavouras das Terras Indígenas Rio Formoso, Paresi, Utiariti, Tirecatinga e Irantxe,

especialmente  no  que  diz  respeito  à  participação  de  não  índios  e  ao  uso  de  organismos

geneticamente modificados, foi celebrado o TAC n. 3/20199, tendo FUNAI e IBAMA como

compromitentes e as cooperativas indígenas como compromissárias.

Entre outros compromissos assumidos, merece destaque a cláusula terceira,

que prevê:

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Às   Cooperativas compete  :

3.1.1. Respeitar a posse e o uso coletivos das Terras Indígenas, cujo solo
poderá  ser  utilizado  para  o  plantio  de  lavoura  e  outras  atividades
agropecuárias,  sempre  por  decisão  coletiva  da  própria  comunidade,  no
âmbito  de  processos  de  consulta  prévia,  livre  e  informada,  nos  termos
assegurados pela Convenção n. 169 da OIT.

3.1.2. Procurar  seguir  diretrizes  e  valer-se  de  ferramentas  e  tecnologias
sustentáveis,  buscado  parceria  e  convênios  com  órgãos  de  pesquisa  e
assistência técnica rural (Como EMPAER, EMBRAPA, FUNDAÇÃO MT,
UNEMAT, UFMT e outros).

(...)

3.1.5. Submeter  ao processo de licenciamento a  atividade agrícola  objeto
deste acordo, junto ao IBAMA, com assessoramento da FUNAI, observando
os requisitos legais, dando início ao procedimento no prazo de um (1) ano,
contando da assinatura do presente TAC.

(...)

3.1.7. Não  se  utilizar  de  sementes  e  plantas  geneticamente  modificados
(transgênicos), em conformidade com a Lei 11.460, de 21 de marco de 2007.

(…)

3.1.12. A partir da safra 2020/2021, utilizar somente financiamento ou linha
de  crédito  que  seja  provida  por  instituição  financeira  regular,  pública  ou
privada,  sob  pena  de  rescisão  do  presente  acordo  e  responsabilização
criminal dos envolvidos por crime contra o sistema financeiro.

3.1.13. Assegurar a exploração da terra e o desenvolvimento de atividade
econômica no interior do território demarcado exclusivamente por indígenas,
em observância ao usufruto exclusivo previsto no art. 231, §2º, da CF, não
celebrando contratos que possam caracterizar arrendamento ou parceira, sob
pena de rescisão do presente acordo.

9 Id. 706023492.
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3.2. À FUNAI compete:

(...)

3.2.2. Realizar ações de fiscalização autonomamente ou em conjunto com o
IBAMA;

3.2.3.  Orientar  as  Cooperativas e  Associações Indígenas,  bem como seus
associados,  quanto  a  correta  utilização  das  áreas  a  serem  cultivadas e
advertir seus membros quanto as consequências de eventual descumprimento
das condicionantes estabelecidas neste Termo de Ajustamento de Conduta.

3.2.4.  Articular políticas públicas e programas junto aos demais órgãos de
governo  com  vistas  a  obtenção  de  linhas  de  crédito  específicas  para  as
atividades produtivas de iniciativa indígena;

3.2.5.  Articular  políticas  públicas,  programas  e  providências junto  aos
demais órgãos de governo (Federal, Estadual e Municipal) responsáveis pela
assistência técnica rural e pela pesquisa agropecuária.

3.2.6. Comunicar ao MPF, no prazo de 5 dias, qualquer descumprimento de
cláusula deste TAC de que tenha conhecimento.

3.3. Ao IBAMA compete:

(...)

3.3.2. Realizar,  quando  necessário,  o  monitoramento  e  fiscalização  em
conjunto com a FUNAI ou isoladamente.

3.3.3. Manter  desembargadas  as  áreas  de  plantio  objeto  deste  TAC,  nos
termos do  Despacho 5968103/2019-GABIN, durante  a  vigência  do  TAC,
observada a cláusula 3.3.4.

3.3.4. Restabelecer os embargos impostos sobre as áreas de plantio em caso
de  descumprimento  de  obrigações  ambientais  assumidas  pelos
compromissários nesse TAC.

3.3.5. Comunicar ao MPF, no prazo de 5 dias, qualquer descumprimento de
clausula deste TAC de que tenha conhecimento.

3.4. Ao MPF compete:

3.4.1. Articular  políticas  públicas,  programas  e  projetos  junto  aos  órgãos
governamentais  que julgar  pertinente com vistas  a  obtenção de linhas de
credito especificas para as atividades produtivas de iniciativa indígena, assim
como a necessária assistência técnica para o desenvolvimento sustentável da
atividade agrícola.

3.4.2. Fiscalizar o cumprimento do presente TAC pelas autarquias arroladas
como compromitentes e cooperativas arroladas como compromissárias.

3.4.3. Buscar,  a  partir  de  comunicação  da  FUNAI  ou  do  IBAMA,  a
responsabilização cível e criminal dos envolvidos em eventual uso irregular
da Terra Indígena, especialmente no tocante à práticas de arrendamento e/ou
parceria  com  não-indígenas  que  venham  a  ferir  o  princípio  de  usufruto
exclusivo, previsto no art. 231, §2°, da Constituição Federal de 1988. (g.n.)
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Fica  evidente,  portanto,  que  o  respeito  ao  usufruto  exclusivo  é  um dos

pilares do acordo, uma das principais obrigações das partes arroladas no TAC n. 3/2019, tanto

que incumbe à FUNAI a fiscalização da sua observância e o dever de comunicar ao MPF

qualquer descumprimento.

Não é por outra razão, aliás, que, nos “considerandos” do TAC há menção

expressa ao art. 18 da Lei n. 6.001/73 (Estatuto do Índio), aos arts. 94 e 96 da Le n. 4.504/64

(Estatuto da Terra) e ao Decreto n. 7.747/12 (PNGATI), diplomas normativos que, em nível

infraconstitucional, reiteram e dão concretude ao princípio do usufruto exclusivo das Terras

Indígenas, previsto no art. 231, §2º, da CF/88.

Todavia,  como  visto  anteriormente,  no  dia  24  de  fevereiro  de  2021  foi

publicado  no  Diário  Oficial  da  União  (DOU)  o  texto  da  Instrução  Normativa  Conjunta

FUNAI/IBAMA n.  1,  a  qual  dispõe sobre  os  procedimentos  a  serem adotados  durante  o

processo  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  ou  atividades  localizados  ou

desenvolvidos no interior de Terras Indígenas cujo empreendedor seja organizações indígenas.

Em seu art. 1º, dispõe a referida Instrução Normativa:

Art.  1º Esta  Instrução  Normativa  Conjunta  se  aplica  ao  processo  de
licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  ou  atividades  localizados  ou
desenvolvidos  no  interior  de  Terras  Indígenas  cujo  empreendedor  sejam  os
próprios  indígenas  usufrutuários  por  meio  de associações,  organizações  de
composição mista de indígenas e não indígenas, cooperativas ou diretamente via
comunidade indígena. (g.n.)

Não há dúvidas, portanto, que essa previsão da possibilidade de atividades

no interior de Terras Indígenas realizadas por empreendedores que sejam “organizações de

composição mista de indígenas e não indígenas” contraria flagrantemente as cláusulas 3.1.13

e,  principalmente,  as  cláusulas  3.2.2.  e  3.2.3.  do  TAC,  que  tratam sobre  a  exploração  e

desenvolvimento  de  atividade  econômica  no  interior  das  Terras  Indígenas  observando  o

princípio do usufruto exclusivo previsto na CF/88, bem como do dever assumido pela FUNAI

de fiscalizar o cumprimento do TAC.

Além disso, a referida instrução normativa contraria os artigos 6º e 7º da

Convenção n. 169 da OIT, pois, além de não prever a consulta às comunidades indígenas

interessadas  no  processo  de  licenciamento  das  atividades  no  interior  dos  seus  territórios,
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excluiu,  no  momento  de  sua  elaboração,  a  participação  dos  indígenas,  pois  nem mesmo

aqueles que figuram como COMPROMISSÁRIOS do TAC foram consultados sobre o texto. 

Por  fim,  diante  das  violações  mencionadas,  cumpre  lembrar,  também,  o

previsto nas cláusulas 7.2. e 7.3. do TAC, que trazem expressamente a previsão de que:

7.2.  O  descumprimento,  por  parte  da  FUNAI,  das  obrigações  previstas  no
presente  termo,  em  especial  no  item  3.2.6.  ensejará  responsabilização  e  as
medidas administrativas e judiciais cabíveis.

7.3. O  descumprimento,  por  parte  do  IBAMA,  das  obrigações  previstas  no
presente termo, em especial nos itens 3.3.4 e 3.3.5. ensejará responsabilização e
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

Desta forma, conclui-se que a INC/FUNAI/IBAMA/N.1 ostenta flagrantes

vícios, pois, como se verá mais detidamente abaixo, ela viola o art. 231, §§2º e 4º, da CF/88,

indo contra o princípio do usufruto exclusivo das Terras Indígenas; viola o art. 18 do Estatuto

do Índio e o art. 94 do Estatuto da Terra; além de violar o art. 6º, 1, a, da Convenção n. 169 da

OIT. 

II.iii. DA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ao longo dos últimos 20 anos diversos procedimentos10 já tramitaram no

MPF  em  MT tendo  como  objeto  propostas  de  parceria  agrícola  entre  fazendeiros  e  os

indígenas da região de Sapezal e Tangará da Serra, assim como a própria exploração agrícola

dos territórios indígenas diretamente por não-índios, o licenciamento ambiental da atividade

agrícola no interior dos territórios indígenas, entre outros.

Foi em um desses procedimentos, o de n.  1.20.000.000917/2013-99, que o

Termo de Ajustamento de Conduta n. 3/2019 foi assinado, em 16 de dezembro de 2019. O

objetivo do acordo, como já mencionado anteriormente, foi o de promover a regularização da

atividade agrícola desenvolvida pelos indígenas Paresi, Manoki e Nambikuara, autuados pelo

IBAMA, em 2018, por irregularidades ambientais. 

Nesse contexto, conforme já explanado acima, por meio do referido TAC, os

indígenas  assumiram  o  compromisso  de  respeitar  o  usufruto  exclusivo  e  a  legislação

10 08100.013219/97-31; 1.20.000.000327/2000-41; 1.20.000.000729/2008-01; 1.20.000.000644/2013-82; 1.20.000.000713/
2015-10; 1.20.000.001515/2016-54; 1.00.000.016145/2016-42 e 1.20.000.000917/2013-99.
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ambiental,  enquanto  que  a  FUNAI  se  comprometeu  a  buscar  linhas  de  crédito  para  o

desenvolvimento das  atividades  agrícolas  pelos  indígenas  e  o  IBAMA se  comprometeu a

sobrestar os embargos impostos sobre a área, possibilitando, assim, o seu cultivo. Além disso,

entre outras obrigações assumidas pelos entes públicos também estava a de fiscalizar o efetivo

cumprimento dos termos do TAC, devendo comunicar ao MPF qualquer violação das suas

cláusulas.

Firmado o TAC, o procedimento n. 1.20.000.000917/2013-99 foi arquivado

e, no dia 18 de setembro de 2020, foi instaurado na Procuradoria da República em Mato

Grosso o Procedimento Administrativo n. 1.20.000.000968/2020-40 para acompanhar o seu

efetivo cumprimento.

Ocorre  que,  em 25/02/2021,  foi  juntada  aos  autos  cópia  da  IN/FUNAI/

IBAMA/N.1, que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/02/2021, sem a

ciência do  MPF, muito  embora baseada no TAC acima mencionado.  A referida instrução

normativa,  como visto  acima,  além de  não  ter  sido  submetida  a  consulta  prévia,  livre  e

informada nem prever a sua realização com os indígenas impactados pelo empreendimento,

admite  expressamente  a  exploração  da  Terra  Indígena  por  não  índios,  em  flagrante

contrariedade ao princípio do usufruto exclusivo e aos termos do próprio TAC que a embasou.

Com isso, foram expedidos ofícios aos presidentes da FUNAI e do IBAMA,

requisitando esclarecimentos  acerca das  disposições  inconstitucionais  e  ilegais  da referida

Instrução Normativa, bem como sobre a sua contrariedade ao teor do Termo de Ajustamento

de Conduta n. 3/2019. Foram requisitadas informações, ainda, sobre a observância do dever

de Consulta Prévia, Livre e Informada com os povos indígenas interessados para elaboração

da referida medida.

 Em suas  respostas,  a  FUNAI11 e  o  IBAMA12 alegaram que a  Instrução

Normativa  Conjunta  n.  1,  de  22  de  fevereiro  de  2021,  não  fere  o  princípio  do  usufruto

exclusivo das Terras Indígenas.

O IBAMA ainda informou que:

A Instrução Normativa Conjunta FUNAI/IBAMA n. 1, de 22 de fevereiro de
2021, foi construída em decorrência da reivindicação das próprias comunidades

11 Id. 706040978.
12 Id. 706040988.
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indígenas, em especial,  após a celebração do TAC, oportunidade em que foi
debatida,  com  as  comunidades  indígenas  Paresi,  Nambikwara  e  Manoki,  a
necessidade  de  regularização  das  atividades  desenvolvidas  pelos  próprios
indígenas. Assim, a INC FUNAI/IBAMA n.1/2021 decorreu da necessidade de
construção de um normativo especifico para estabelecer um rito especifico entre
IBAMA e FUNAI para o licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas
pelos próprios indígenas, de forma isolada ou associativa.

(...)

Nesse sentido, a Instrução Normativa Conjunta FUNAI/IBAMA n. 1, de 22 de
fevereiro de 2021, foi editada com vistas a viabilizar as obrigações estabelecidas
no  TAC  celebrado  –  amplamente  debatido  com  as  comunidades  indígenas
Paresi, Nambikwara e Manoki –, sendo, portando um desdobramento lógico do
pacto firmado e em resposta  a  uma reivindicação das próprias comunidades
indígenas. (Destaques da PFE/IBAMA)

Em  razão  da  afirmação  do  IBAMA,  foram  expedidos  ofícios  para  as

cooperativas  agrícolas  indígenas  COOPIHANAMA  e  COOPERMATSENE,  ambas

COMPROMISSÁRIAS do  TAC  n.  3/2019,  para  prestarem  esclarecimentos  sobre  a

INC/FUNAI/IBAMA/N.1, especialmente sobre sua participação na discussão e elaboração do

texto.

Ao responderem13, as cooperativas COOPERMATSENE e COOPIHANAMA

informaram que  não participaram da elaboração da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1, bem como

que não utilizam de modalidade de “organizações de composição mista de indígenas e não

indígenas” em seus empreendimentos agrícolas nem possuem interesse em fazê-lo, pois estão

cientes da ilegalidade da referida previsão e de sua contrariedade ao TAC n. 3/2019.

Após  as  respostas  das  cooperativas,  foi  elaborada  a  Recomendação

10/202114 e enviada por oficio para os presidentes da FUNAI e IBAMA, recomendando que

retificassem o  texto  da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1,  suprimindo-se  do  seu  art.  1º,  caput, a

expressão  “organizações  de  composição  mista  de  indígenas  e  não-indígenas”,  bem como

revogassem o §1º do mesmo artigo, por violar o princípio do usufruto exclusivo, previsto na

Constituição  Federal,  na  PNGATI  e  na  lei  de  criação  da  FUNAI,  além  de  contrariar

dispositivos do Estatuto do Índio e do Estatuto da Terra.

13 Ids n. 706053954 e 706053957.
14 Id.  706053959.
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Em resposta, porém, o atual presidente da FUNAI, por meio do OFÍCIO Nº

883/2021/PRES/FUNAI15, informou que:

5. Cabe ressaltar a conceituação de “usufruto exclusivo” que consta no §2º do
Art  231  da  Constituição  Federal  e  dos  limites  dados  a  esse  usufruto  nos
parágrafos subsequentes. É fundamental mencionar que, a partir da leitura do
§4º, de que as Terras Indígenas são “inalienáveis e indisponíveis”, e de que, pelo
§6º, “São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras”, tanto o arrendamento
quanto  as  parcerias  agropecuárias  são  inconstitucionais,  vide  sua  definição
abaixo, conforme Decreto n. 59.566/1966:

Art  3º  Arrendamento  rural  é  o  contrato  agrário pelo  qual uma pessoa se
obriga a  ceder à  outra,  por tempo determinado ou não,  o  uso e  gozo de
imóvel  rural,  parte  ou  partes  do  mesmo,  incluindo,  ou  não,  outros  bens,
benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade
de  exploração  agrícola,  pecuária,  agro-industrial,  extrativa  ou  mista,
mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da
Lei.

Art 4º Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel
rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros
bens  e  ou  facilidades,  com o  objetivo  de  nêle  ser  exercida  atividade  de
exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e
ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de
matérias  primas  de  origem  animal,  mediante  partilha  de  riscos  do  caso
fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou
lucros  havidos  nas  proporções  que  estipularem,  observados  os  limites
percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra)

6.  Esclarecemos  que  no  campo,  esses  contratos  transmutam-se  com  muita
facilidade, ou seja, em um ano, por exemplo, um arrendador pode pagar um
valor líquido e certo para o grupo indígena arrendatário durante a entre-safra (o
que caracteriza arrendamento), mas em seguida compartilhar os riscos e dividir
o lucro em 50% com a comunidade para a safra (o que caracterizaria parceria
agropecuária).

7. Fica explícito que, a partir do §2º do Art. 231 da CF/88, é permitida aos
indígenas o uso e percepção das riquezas naturais, assim como o produto da
exploração econômica dessas riquezas, ou seja, a comercialização incluída; as
limitações  ao  usufruto  são  aquelas  também  previstas  na  Constituição  ou
proibidas,  explicitamente,  em  alguma  legislação  específica  (Como
entorpecentes, transgênicos, arrendamentos ou outras atividades ilícitas). Para
um paralelo meramente ilustrativo, e feitas todas as devidas ressalvas de uma
comparação entre a posse comum e a posse indígena, verifiquem-se alguns dos
direitos do usufrutuário pelas definições do Novo Código Civil: “Art. 1.394. O
usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.”.

8.  Assim,  com  o  objetivo  de  realizar  um  ordenamento  ambiental  daquelas

15  Id. 706053962.
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atividades lícitas, das quais os povos indígenas têm direito de realizar, mas que
eventualmente  possam  ser  potencialmente  poluidoras  ou  causar  degradação
ambiental, é fundamental a existência da recém publicada Instrução Normativa.

Também informou a FUNAI que:

14. No que tange à eventual “burla” aos dispositivos legais e constitucionais, é
fundamental  colocar  que  vários  entendimentos  estão  pacificados  quanto  à
possibilidade conjunta de geração de renda com organizações não-indígenas,
desde  que  salvaguardados  os  limites  ao  usufruto  indígena  que  constam  na
própria constituição, em especial aquelas salvaguardas relacionadas à posse, ou
em outras legislações específicas como colocado acima. Elucidam-se por dois
exemplos sintéticos para demonstrar essa leitura: primeiramente, a possibilidade
de  comercialização  de  créditos  de  carbono,  em  segundo  a  possibilidade  de
comercialização de pacotes de turismo.

15.  No caso  dos  créditos  de  carbono,  tem sido  pacífica,  há  muito  tempo,  a
titularidade  dos  créditos  por  parte  dos  povos  indígenas,  dado  o  usufruto
exclusivo. Nesse sentido, entendeu-se pela licitude de contratos de securitização
desses créditos em títulos e de comercialização dos mesmos por organizações
não-indígenas, incluídas as corretoras nas bolsas, e a respectiva divisão da renda
auferida por meio dessa comercialização. Ressalte-se que, neste exemplo, não
são  as  organizações  indígenas  que  comercializam  os  títulos,  pelo  contrário,
desconhece-se qualquer organização indígena que realize esse tipo de operação
nas bolsas  de valores;  aliás,  a  renda neste  caso só  é  gerada  por meio  desta
terceira organização não-indígena e, isto em nada afeta o direito à posse da terra
se o contrato específico for clausulado da maneira correta.

16.  Já  para  o  turismo  em  Terras  Indígenas,  a  Instrução  Normativa  n°
003/2015/PRES/FUNAI prevê textualmente que:

Art. 7° Compete aos parceiros públicos ou privados da proponente:

(...)

III - respeitar e fazer respeitar o usufruto exclusivo indígena sobre suas terras
e as riquezas naturais ali existentes;

IV - garantir o protagonismo indígena na proposição, execução e percepção
dos frutos dos Planos de Visitação;

17.  Neste  contexto,  diversas organizações operadoras de turismo contribuem
ativamente,  no  processo  de  geração  de  renda  em  conjunto  com  os  povos
indígenas. A comercialização de pacotes de turismo, que envolve a possibilidade
de comercialização conjunta de serviços de turismo (alimentação, hospedagem,
translado, serviços de guia, entre outros)

Posteriormente, em nova manifestação16, o IBAMA veio a responder sobre o

oficio  encaminhado  com  a  Recomendação  n.  10/2021/OPICT,  porém,  desviou-se  de  sua

responsabilidade e informou que: 

16 Id. 706053966.
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(...)  por  se  tratar  de  matéria  intrinsecamente  relacionada  aos  interesses  dos
povos indígenas, entendo que a questão seja analisada técnica e juridicamente à
Procuradoria Federal junto à FUNAI.

Restou evidente, com isso, a posição contrária da FUNAI e, atualmente, do

IBAMA em relação à observância do princípio do usufruto exclusivo das Terras Indígenas, o

que foi apresentado, porém, como uma interpretação equivocada e deturpada do instituto. O

mesmo  se  pode  afirmar  quanto  à  contrariedade  ao  próprio  TAC  n.  3/2019,  tudo

consubstanciado  na  negativa  em  acatar  a  Recomendação,  que,  frise-se,  não  eliminaria  a

desejada  normatização  do  licenciamento,  mas  apenas  adequaria  seu  texto  às  regras

constitucionais e legais.

Assim,  não  restou  ao  MPF  outra  alternativa  a  não  ser  buscar  a  tutela

jurisdicional.

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

III.i. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL

A legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para promover ação

civil pública no presente caso é inafastável, nos exatos termos dos artigos 127 e 129, incisos

III e V, da Constituição Federal de 1988.

Com efeito, além de a causa de pedir da presente pretensão estar relacionada

a vícios  de  um ato  administrativo  oriundo da  administração pública  indireta  federal  e  as

providências pedidas ao final serem de atribuição de órgãos federais (FUNAI e IBAMA), é

evidente  o  grave  reflexo  danoso  da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1  sobre  o  interesse  das

populações indígenas, enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso V do art. 129 da CF/88.

O mesmo se pode afirmar quanto à competência da Justiça Federal, haja

vista o teor do art. 109, I e XI, da CF/88.

Com efeito, é sabido que a competência da Justiça Federal se define, neste

caso, pelo interesse da União concernente à regularidade dos atos administrativos federais.

Além disso, como consignado acima, não se pode ignorar que o ato atacado viola o direito dos

povos indígenas.
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Com isso,  seja  pelo  inciso  I,  seja  pelo  inciso  XI,  ambos  do  art.  109 da

Constituição Federal, não há dúvidas quanto à competência da Justiça Federal para conhecer e

julgar a presente pretensão.

Já  em relação  à  competência  desta  Seção  Judiciária  de  Mato  Grosso,  é

imperioso lembrar que o ato administrativo-normativo atacado neste feito decorre, nos termos

dos seus próprios  considerandos  e da resposta do IBAMA17, do Termo de Ajustamento de

Conduta n. 3/2019, celebrado com as cooperativas COOPIHANAMA e COOPERMATSENE,

cujos  cooperados  são  habitantes  das  Terras  Indígenas  Rio  Formoso,  Paresi,  Utiariti,

Tirecatinga  e  Irantxe,  todas  insertas  na  circunscrição  territorial  desta  Seção  Judiciária.

Outrossim, o referido TAC foi firmado no bojo do Inquérito Civil n. 1.20.000.000917/2013-99

que,  atualmente,  é  acompanhado/fiscalizado  no  Procedimento  Administrativo  n.

1.20.000.000968/2020-40,  ambos  de  atribuição  deste  Ofício  de  Populações  Indígenas  e

Comunidades Tradicionais da PR-MT (5º Ofício). 

Outrossim, são inegáveis os efeitos nacionais da INC/FUNAI/IBAMA/N.1

e, por conseguinte, dos pedidos formulados ao final desta peça. Desta forma, é irrefutável que

a  competência  desta  Seção  Judiciária  de  Mato  Grosso  também  encontra  fundamento  na

previsão do art. 93, II, do CDC c/c art. 21 da Lei n. 7.347/85, segundo a qual a demanda cujo

objeto são danos de âmbito nacional pode ser ajuizada na capital do Estado ou no Distrito

Federal.

Ademais, como se sabe, em recente decisão o Plenário do Supremo Tribunal

Federal decidiu que é inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede

de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator 18.

Com isso, não restam dúvidas acerca da legitimidade ativa do MPF nem da

competência, material e territorial, da Seção Judiciária de Mato Grosso.

III.ii. DA NATUREZA JURÍDICA DAS TERRAS INDÍGENAS

Como se sabe, o art. 231, caput, da Constituição Federal de 1988 garante

aos  indígenas  o  reconhecimento  dos  seus  “direitos  originários  sobre  as  terras  que

17 Id. 706040988.
18 STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075)

(Info 1012).
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tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União  demarcá-las”.  Define,  ainda,  terras

tradicionalmente ocupadas como sendo aquelas “por eles habitadas em caráter permanente,

as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,

segundo  seus  usos,  costumes  e  tradições”  (art.  231,  §1º,  da  CF/88).  Por  fim,  o  mesmo

dispositivo,  em  seu  §4º,  ainda  estabelece  que  “as  terras  de  que  trata  este  artigo  são

inalienáveis e indisponíveis”.

Trata-se de regramento em consonância, aliás, com o art. 20, XI, do mesmo

Texto Constitucional, segundo o qual “as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” são

bens da União, ou seja, imóveis públicos. E os imóveis públicos, como se sabe, são “bens fora

do comércio”, como conceitua a doutrina tradicional, sujeitos a regras especiais de uso e gozo,

como a prevista no art. 94 do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964), segundo o qual “é vedado

contrato de arrendamento ou parceria na exploração de terras de propriedade pública”.

A exceção, porém, à vedação do uso de bens públicos por particulares, no

caso  das  Terras  Indígenas,  aparece  no  mesmo  dispositivo,  cujo  §2º  assegura  o  usufruto

exclusivo dos indígenas ocupantes dos imóveis da União.

Não se pode negar, por outro lado, que a Lei n. 9.636/98, em seu art. 18,

autoriza a cessão de bem público a pessoas físicas ou jurídicas. Porém, é imperioso ter em

mente que tal autorização está condicionada à existência de “interesse público ou social ou de

aproveitamento econômico de interesse nacional” (inciso II) e, “na hipótese de destinação à

execução de empreendimento de fim lucrativo, a cessão será onerosa e, sempre que houver

condições de competitividade, serão observados os procedimentos licitatórios previstos em

lei” (§5º), sob pena de violação do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, da CF/88).

Destarte,  a  conclusão a que se chega é que a exploração econômica das

Terras Indígenas por não-índios é vedada pela legislação, haja vista tratar-se de bem público

federal gravado com cláusula de usufruto exclusivo dos indígenas.

Porém,  ainda  que  assim  não  fosse,  o  que  se  admite  apenas  ad

argumentandum  tantum,  a  cessão  de  tais  imóveis  para  empreendimento  lucrativo  estaria

sujeita a procedimento licitatório prévio e condicionada à demonstração do interesse nacional.

Fora desses casos, o uso da Terra Indígena por não índios enquadra-se no disposto no art. 2º

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
v
i
a
 
T
o
k
e
n
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
p
o
r
 
R
I
C
A
R
D
O
 
P
A
E
L
 
A
R
D
E
N
G
H
I
,
 
e
m
 
2
7
/
0
8
/
2
0
2
1
 
1
0
:
2
9
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
6
b
9
5
5
6
d
6
.
b
5
d
5
a
1
1
d
.
6
b
0
c
b
3
2
4
.
d
4
b
8
3
c
2
3



da Lei n. 8.176/1991, que dispõe que “constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de

usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização

legal  ou  em desacordo com as  obrigações  impostas  pelo  título  autorizativo”.  Da mesma

forma,  o  art.  171,  I,  do Código Penal  prevê como modalidade do crime de estelionato a

“disposição de coisa alheia como própria”, no que se enquadra o ato de dar em arrendamento

ou parceria imóvel da União.

Relembra-se, todavia, que, como colocado acima, o §2º do art. 231 da CF/88

é categórico ao falar em usufruto exclusivo dos indígenas ocupantes dos imóveis da União

que configurem Terras Indígenas, o que, como exceção à vedação do uso de bens públicos por

particulares, deve ser interpretado de forma estrita, sem ampliações, nos exatos termos e pelas

específicas razões que levaram à sua constituição, como se verá abaixo.

III.iii. DO  USUFRUTO  EXCLUSIVO  E  DA  DUPLA  PROTEÇÃO  DAS

TERRAS INDÍGENAS

Como visto acima, o regime jurídico das Terras Indígenas apresenta uma

exceção à vedação do uso de bens públicos por particulares, consistente no chamado usufruto

exclusivo, previsto no art.  231, §2º, da Constituição Federal de 1988,  onde se lê que “as

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-

lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”.

Trata-se, vale dizer, de verdadeiro princípio garantidor do próprio conceito

de “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, ou seja, aquelas “utilizadas para suas

atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários

a seu bem-estar e  as necessárias  a sua reprodução física e cultural,  segundo seus  usos,

costumes e tradições”, como prevê o §1º do art. 231 da CF/88.

Destarte, a leitura do caput do art. 231 da CF/88 permite afirmar que é papel

do  Estado adotar  todas  as  medidas  necessárias  para  garantir  a  efetividade  dos  direitos

territoriais indígenas, não só por meio da demarcação das terras tradicionalmente ocupadas,

mas, também, pelo dever de proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

O dever de proteção também aparece expressamente previsto na Convenção

n. 169 da OIT, tanto no que diz respeito ao meio ambiente e à integridade do território quanto
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à posse dos indígenas sobre a área e ao acesso aos recursos naturais ali disponíveis. Quanto a

estes últimos, aliás, a Convenção prevê um especial dever de proteção, senão vejamos.

Art. 7º 

(…) 

4.  Os  governos  deverão  adotar  medidas  em  cooperação  com  os  povos
interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles
habitam.

(…) 

Art. 14 

(…)

2.  Os  governos  deverão  adotar  as  medidas  que  sejam  necessárias  para
determinar  as  terras  que  os  povos  interessados  ocupam  tradicionalmente  e
garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.

Art. 15

(…)

1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas
terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito
desses  povos  a  participarem da  utilização,  administração  e  conservação  dos
recursos mencionados. (g.n.)

Portanto, é nesse dever de proteção, previsto no Texto Constitucional e na

Convenção n. 169 da OIT, que se insere a obrigação do Estado Brasileiro de assegurar aos

indígenas  a  exclusividade  do  usufruto  de  suas  terras,  imóveis  públicos  federais,  como

apontado no tópico anterior. 

Noutros termos, o dever de proteger as Terras Indígenas também obriga o

Estado  a  garantir  que  as  riquezas  desses  imóveis  da  União  sejam de  uso  e  apropriação

exclusiva dos indígenas. Excepcionou-se a vedação do uso do bem público por particulares,

mas limitou-se tal exceção aos indígenas ocupantes dos territórios, com exclusividade.

Tal exceção, ao lado da exclusividade do usufruto, deve-se, exatamente, à

relação dos indígenas com seus territórios, que, como se sabe, não é patrimonial nem mesmo

de subsistência apenas. Trata-se, na verdade, de vinculação espiritual e identitária digna da

proteção diferenciada dada pelo Texto Constitucional e por acordos internacionais firmados

pelo Brasil.

Nesse jaez, é imperioso compreender que
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A terra,  para os povos indígenas,  é um conceito totalizante e aglutinador de
todos  os  demais:  cultura,  etnicidade,  indianidade,  história,  religião,  política,
economia e outros, o que destaca a reivindicação pela demarcação das terras
indígenas  como parte  de  um plexo conceitual  mais  amplo:  a  territorialidade
indígena.19

Mais claramente,

A territorialidade que os grupos indígenas mantêm com seu território tradicional
se pauta por princípios diferentes daqueles que regem o direito da propriedade
privada, “o que termina por fazer desse tipo tradicional de posse um heterodoxo
instituto de Direito Constitucional, e não uma ortodoxa figura de Direito Civil”.
O  direito  à  terra  é  extraído  do  direito  ao  reconhecimento,  que  compõe  a
dignidade da pessoa humana, de sorte que, para as comunidades indígenas, a
terra é muito mais do que simples meio de subsistência. Ela representa o suporte
da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento.20

No mesmo sentido, Deborah Duprat, com muita precisão, assevera que

a Constituição de 1988 representa uma clivagem em relação a todo o sistema
constitucional  pretérito,  uma  vez  que  reconhece  o  Estado  brasileiro  como
pluriétnico, e não mais pautado em pretendidas homogeneidades, garantidas ora
por  uma  perspectiva  de  assimilação,  mediante  a  qual  sub-repticiamente  se
instalam  entre  os  diferentes  grupos  étnicos  novos  gostos  e  hábitos,
corrompendo-os e levando-os a renegarem a si próprios ao eliminar o específico
de sua identidade, ora submetendo-os forçadamente à invisibilidade.

(…)

A Constituição  de  1988  o  fez  de  forma  absolutamente  explícita.  Primeiro,
impondo ao Estado o dever de garantir “a todos o pleno exercício dos direitos
culturais”,  apoiando  e  incentivando  “a  valorização  e  a  difusão  das
manifestações  culturais  (...)  populares,  indígenas  e  afro-brasileiras,  e  das  de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (art. 215, caput e
§ 1.º), que se traduzem em suas formas de expressão e em seu modo de criar,
fazer  e  viver  (art.  216,  I  e  II).  Tratou  exaustivamente  e  em  caráter
paradigmático do território cultural necessário ao exercício desses direitos
pelas  populações  indígenas,  emprestando-lhe  significado  especial,
divorciado da pauta patrimonial, porquanto espaço essencial à existência de
uma  coletividade  singular (art.  231,  caput  e  §1º).  Por  essa  razão,  o  texto
constitucional  assegura  a  inviolabilidade  desse  território  de  forma  quase
absoluta,  admitindo  alguma  relativização  apenas  na  hipótese  de  “relevante
interesse público da União”, a ser definido em lei complementar (art. 231,§6.º),
exigindo-se autorização do Congresso Nacional e aquiescência da comunidade
afetada (art. 231, §3.º)21. (g.n.)

19 MELO, Cristina.  Terras Indígenas: identidade,  reconhecimento e marco temporal.  Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2018. p. 102.

20 Idem, p. 105 (citando Pet. n. 3388/RR, STF, DJe de 24/09/2009).
21 PEREIRA,  Deborah  Duprat  de  B.  O  Estado  Pluriétnico.  In  SOUA  LIMA,  Antonio  Carlos  de;  e  BARROSO-

HOFFMANN, Maria.  Além da tutela, bases para uma nova política indigenista.  III. Rio de Janeiro: Contra Capa
Livraria/ LACED, 2002. p. 41- 44.
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Daí ser possível concluir, diante de todo o exposto acima, que o art. 231 da

CF/88 assegura às Terras Indígenas uma tutela de dupla dimensão, ou seja, de defesa e de

prestação do direito fundamental em tela.  A dimensão de defesa orienta a necessidade de

abstenção estatal quanto ao usufruto constitucional pelos indígenas de suas terras. A dimensão

de prestação, por sua vez, prescreve medidas que efetivamente garantam a realização desse

direito.  Nesse  contexto,  inserem-se  não apenas  a  demarcação das  terras,  mas  também as

devidas ações de fiscalização e proteção, bem como as medidas preventivas de proteção e

garantia do direito.

Noutro  sentido,  cabe  mencionar,  ainda,  a  dimensão  organizacional  e

procedimental da Terra Indígena. Não basta afirmar os direitos, é necessário também torná-los

efetivos,  estáveis  e  respaldados  pelo  ordenamento.  Para  tanto,  o  art.  231  impõe,  por

decorrência lógica, que o Estado adote certos procedimentos e organizações, sob pena de os

direitos  territoriais  indígenas  não  serem efetivados22.  Tais  providências  são  fundamentais,

dado o seu caráter contramajoritário e o histórico assédio sobre as Terras Indígenas. Trata-se,

como visto,  de  um dever  de  proteção  pelo  Estado,  abrangendo  a  estruturação  de  órgãos

responsáveis pelas Terras Indígenas,  com recursos adequados e suficientes, e a adoção de

procedimentos  de  identificação  e  delimitação,  bem  como  o  estabelecimento  de  regras  e

mecanismos administrativos  e judiciais  que afastem qualquer violação do direito,  como o

usufruto exclusivo.

Diante disso, é necessário que a União e a FUNAI adotem medidas positivas

de proteção às  Terras  Indígenas,  as  quais  constituem bem público federal  e  consagram a

perspectiva intercultural do Estado brasileiro. Nesse ponto, os direitos de defesa convergem

com os direitos de prestação para que se assegure efetivamente a reprodução dos modos de

vida dos povos em seus territórios.

Com efeito, a titularidade das Terras Indígenas conferida à União deve ser

entendida como uma dupla proteção, decorrente da caracterização como uma “propriedade”

vinculada,  destinada  a  conferir  a  esses  povos  bem-estar  e  condições  necessárias  à  sua

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

22 SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago.  Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e
proteção do meio ambiente. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 338.
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Nesse  jaez,  o  próprio  STF  já  pormenorizou  o  conteúdo  do  usufruto

exclusivo das Terras Indígenas, elemento essencial do dever de proteção estatal sobre tais

territórios. Na ocasião, ao tratar do caráter vinculado da propriedade da União, pontuou o

Min. Celso de Mello que

A intensidade dessa proteção institucional revela-se tão necessária que o próprio
legislador constituinte  pré-excluiu do comércio jurídico as terras indígenas,
proclamando a nulidade e declarando a extinção de atos que tenham por objeto
a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas, considerando, ainda,  ineficazes
as pactuações negociais que visem a exploração das riquezas naturais nelas
existentes,  sem possibilidade de quaisquer consequências de ordem jurídica,
inclusive aquelas concernentes à recusa constitucional do direito à indenização
ou  do próprio  acesso  a  ações  judiciais  contra  a  União  Federal,  ressalvadas,
unicamente, as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF, ar. 231, § 6º).23

(g.n.)

Por conseguinte, deve-se reconhecer que o art. 231 da Constituição impõe

uma dimensão que vai além da própria declaração nele contida. A densificação da proteção

territorial  dos  direitos  territoriais  indígenas  não  pode  prescindir  dos  mecanismos  de

efetivação, sob pena de o Estado incorrer em omissão inconstitucional e proteção deficiente

desses direitos. Há, no caso, uma dupla proteção, consistente em (i) viabilizar plenamente os

direitos territoriais, no âmbito formal; e, por essa razão, (ii) não agir em contrariedade aos

usos para os quais o território foi destinado, já que o art. 20, XI, da Constituição não confere

tais  prerrogativas  ao  ente  federativo  e  o  art.  231,  §2º,  prevê  o  usufruto  exclusivo  dos

indígenas.

Em síntese, portanto, o papel da União e da FUNAI consubstancia-se, neste

caso,  à  luz  dos  dispositivos  constitucionais  e  convencionais  acima,  em  defender  a

territorialidade indígena, em favor dos anseios dos povos interessados e contra terceiros, no

que se insere, portanto, a garantia do usufruto exclusivo.

III.iv. DO PAPEL DA FUNAI E DA VIOLAÇÃO À TUTELA DA CONFIANÇA

Além das previsões constitucionais e convencionais mencionadas acima, o

exercício da dupla proteção das Terras Indígenas e a garantia do usufruto exclusivo também

23  STF, RE 183.188-0/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.12.1996.
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possuem previsão infraconstitucional e, no caso da FUNAI, inserem-se entre suas funções

institucionais expressamente previstas na sua lei de criação.

Com efeito, a leitura constitucional do art. 1º, I, b, da Lei n. 5.371, de 5 de

dezembro  de  1967,  revela  que  cabe  à  FUNAI  “estabelecer  as  diretrizes  e  garantir  o

cumprimento da política indigenista” baseado, entre outros princípios, na “garantia à posse

permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de tôdas

as utilidades  nela existentes” (g.n.).  Destarte,  o  principal escopo da FUNAI,  desde a sua

criação  em  1967,  mas  ressignificado  após  1988,  é  justamente  executar  a  política  de

reconhecimento,  proteção  e  gestão  territorial,  no  que  se  insere  a  garantia  do  usufruto

exclusivo. 

Já  o Estatuto do Índio (Lei n.  6.001/1973),  em arremate,  dispõe em seu

artigo 18 que “as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer

ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade

indígena ou pelos  silvícolas” (g.n.). Outrossim,  em seu art.  24,  caput,  estabelece que “o

usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e percepção

das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao

produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades” (g.n.).

Vê-se, portanto, que o dever da FUNAI de assegurar o usufruto exclusivo

dos indígenas sobre seus territórios, estabelecido constitucionalmente, está previsto também

na  legislação  infraconstitucional,  inclusive  com a  expressa  vedação  de  “qualquer  ato  ou

negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena”.

E o mesmo ocorre no plano infralegal, na mesma linha do exposto acima,

pois a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI,

instituída pelo  Decreto n.  7.747/2012,  tem como um dos seus  objetivos  específicos  o de

“garantir aos povos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos

existentes em terras indígenas” (art. 4º, V, a) (g.n.).

Aliás, prevê o citado dispositivo:

Art. 4º Os objetivos específicos da PNGATI, estruturados em eixos, são:

(…)

V -  eixo  5  -  uso  sustentável  de  recursos  naturais  e  iniciativas  produtivas
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indígenas:

a) garantir aos povos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos existentes em terras indígenas;

b) fortalecer e promover as iniciativas produtivas indígenas, com o apoio à
utilização e ao desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis;

c) promover e apoiar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais
usados na cultura indígena, inclusive no artesanato para fins comerciais;

d) apoiar a substituição de atividades produtivas não sustentáveis em terras
indígenas por atividades sustentáveis;

e)  apoiar estudos  de  impacto  socioambiental  de  atividades  econômicas  e
produtivas não tradicionais de iniciativa das comunidades indígenas;

f)  desestimular  o  uso  de  agrotóxicos  em  terras  indígenas  e  monitorar  o
cumprimento da Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007, que veda o cultivo de
organismos geneticamente modificados em terras indígenas;

g)  apoiar  iniciativas  indígenas  sustentáveis  de  etnoturismo  e  de  ecoturismo,
respeitada  a  decisão  da  comunidade  e  a  diversidade  dos  povos  indígenas,
promovendo-se,  quando  couber,  estudos  prévios,  diagnósticos  de  impactos
socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a gestão dessas
atividades;

h) promover a sustentabilidade ambiental das iniciativas indígenas de criação de
animais de médio e grande porte;

i)  promover a  regulamentação da certificação dos produtos provenientes dos
povos  e  comunidades  indígenas,  com  identificação  da  procedência  étnica  e
territorial  e  da  condição  de  produto  orgânico,  em  conformidade  com  a
legislação ambiental; e

j)  promover assistência  técnica  de  qualidade,  continuada  e  adequada  às
especificidades dos povos indígenas e das diferentes regiões e biomas; (g.n.)

Percebe-se,  com isso,  que  os  deveres  da  FUNAI,  no  que  diz  respeito  à

implementação da PNGATI, vão além da simples garantia formal do usufruto exclusivo por

meio  da  vedação  da  interferência  e  da  participação  de  terceiros.  A garantia  do  usufruto

exclusivo deve vir acompanhada do devido apoio técnico, da capacitação, do incentivo e do

suporte às iniciativas produtivas indígenas.

Não é por outra razão que, no TAC n.03/2019, mencionado anteriormente, a

FUNAI assumiu o compromisso de

3.2.4.  Articular  políticas  públicas  e  programas  junto  aos  demais  órgãos  de
governo  com  vistas  a  obtenção  de  linhas  de  crédito  específicas  para  as
atividades produtivas de iniciativa indígena;

3.2.5. Articular políticas públicas, programas e providências junto aos demais
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órgãos de governo (Federal, Estadual e Municipal) responsáveis pela assistência
técnica rural e pela pesquisa agropecuária.

Porém,  ao  contrário  do  que  se  comprometeu,  a  requerida  tem  buscado

incansavelmente  entregar  os  territórios  indígenas  à  exploração  particular,  por  meio  de

contratos  ilegais,  violadores  do usufruto exclusivo e prejudiciais  aos  interesses  indígenas.

Omite-se,  a  FUNAI,  reiteradamente,  em  encontrar  meios  para  o  desenvolvimento  de

iniciativas produtivas exclusivas indígenas.

Com efeito, há tempos o MPF vem exigindo da FUNAI uma postura ativa

no efetivo apoio a iniciativas produtivas indígenas. Em outubro de 2018, a pedido do MPF, foi

realizada uma visita técnica por representantes do MAPA, da EMBRAPA e da FUNAI nas

áreas de lavoura dos Paresi para coletar informações e, em seguida, apresentar uma minuta de

Termo de Cooperação Técnica entre EMBRAPA e FUNAI para assistência aos indígenas24. A

partir daquele momento, então, passou-se a cobrar da FUNAI o andamento do referido Termo

de Cooperação25.

Somente em abril  de 2019,  porém, obteve-se uma resposta da FUNAI a

respeito do tema,  noticiando que a minuta do Acordo de Cooperação Técnica havia sido

enviada à EMBRAPA26. Em seguida, em julho de 2019, o MPF se reuniu novamente com

representantes  da  EMBRAPA,  da  FUNAI  e  das  comunidades  indígenas  para  discutir

alternativas de desenvolvimento econômico nos seus territórios tradicionais.  A informação

prestada naquele momento foi no sentido de que o acordo de cooperação técnica estava em

estágio avançado, mas ainda inconcluso27. Já em dezembro daquele mesmo ano a EMBRAPA

informou ao MPF ter envidado esforços para conclusão do acordo de cooperação técnica, mas

em  razão  da  ausência  de  informações  sobre  “custos  materiais  e  humanos  necessários  à

viabilização  das  atividades  propostas  e  de  onde  se  originariam  o  aporte  de  recursos

necessários”, tal não havia sido possível ainda28. Finalmente, em março de 2021, a FUNAI

noticiou a assinatura do acordo de cooperação técnica e dos planos de trabalho respectivos, os

quais seriam implementados após a aprovação da Lei Orçamentária Anual29.

24 Id. 706053974.
25 Id. 706053979 .
26 Id. 706053985.
27 Id. 706065446.
28 Id. 706065469
29 Id. 706065471.
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Porém,  de  lá  para  cá,  diversos  foram  os  ofícios30 enviados  à  FUNAI

questionando sobre as medidas práticas adotadas com o fim de implementação do acordo de

cooperação técnica, mas não houve resposta.

Por outro lado, os projetos de entrega dos territórios indígenas à exploração

dos particulares  encontra-se em ritmo acelerado31,  não  obstante a  vigência de  portaria  da

própria FUNAI que restringe o acesso às Terras Indígenas em razão da pandemia de COVID-

1932.

Deveras,  o  discurso  de  que  os  indígenas  encontram-se  em  situação  de

“miserabilidade” e “são impedidos de produzir” tem sido usado como elemento legitimador de

uma política indigenista mais voltada aos interesses do agronegócio praticado por não-índios

que propriamente dos indígenas33. Ocorre, porém, que as duas circunstâncias, ou seja, tanto a

vulnerabilidade social quanto a dificuldade em produzir decorrem, na verdade, da omissão da

própria autarquia indigenista, que, como visto acima, não cumpriu, até o presente momento,

passados  quase  dois  anos  da  assinatura  do  TAC e  quase  10  da  criação  da  PNGATI,  os

compromissos assumidos em relação à busca por assistência técnica e linhas de crédito para as

iniciativas produtivas indígenas34.

Com  isso,  a  FUNAI  vem  se  utilizando  de  sua  própria  omissão,  dos

malefícios  causados  pela  deficiência  na  sua  atuação,  para  justificar  a  adoção de  medidas

ilegais que beneficiam setores específicos da economia, como o agronegócio.

30 Ids. 706065472, 706065475 e 706065477.
31 Cf.: <https://deolhonosruralistas.com.br/2021/04/28/sem-mascaras-presidente-da-funai-e-lideres-da-aprosoja-aglomeram-

em-terra-indigena/>  (acesso em 19 de agosto de 2021).
32 Cf.:  <http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Boletim%20de%20Servicos/2020/Boletim%20Edicao

%20Extra%20de%2017.03.2020.pdf> (acesso em 19 de agosto de 2021).
33 Deveras, a atual postura da “Nova Funai” já foi notada e compreendida pelos magistrados federais, tendo sido destacada

em várias decisões judiciais. 
A título de exemplo, cita-se trecho da sentença proferida pelo d. Juiz Federal Cesar Augusto Bearsi, da 3ª Vara Federal de
Cuiabá-MT, na ACP n. 1007376-21.2020.4.01.3600, na qual consignou que “o que se verifica da argumentação acima
apresentada, e que causa certa estranheza, é que as ponderações feitas pelo órgão indigenista, dizem respeito muito
mais  aos  interesses  dos  particulares  (  desmembramento,  parcelamento,  remembramento  ou  alienação  de  imóveis,
obtenção de financiamento bancário , pleno exercício da propriedade privada), do que a propriamente a sua função
institucional, insculpida pelo artigo 1º, I, da Lei 5.371/67, a qual estabelece claras  diretrizes para o cumprimento da
política indigenista, estando dentre elas a proteção de grupos e etnias e garantia à posse permanente das terras que
habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes”.
Da mesma forma, o Juiz Federal Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho, da Subseção Judiciária de Santarém-
PA, ao julgar a ACP n. 1004106-53.2020.4.01.3902, salientou que “a FUNAI, de forma pouco usual, adota uma retórica
em prol dos não índios, o que causa certa estranheza em razão de seu dever de garantir o cumprimento da política
indigenista (artigo 1º, lei nº. 5.371/1967)”.

34 É  importante  pontuar  que,  onde  houve  esse  apoio,  os  indígenas  desenvolveram  suas  iniciativas  produtivas  sem  a
necessidade de qualquer participação de não-índios, como ocorreu, por exemplo, com a produção de café pelos Suruí
(cf.: <http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/imprensa/noticias/1030-2020-11-12-21-33-24>) e de guaraná
pelos  Sareré-Mawé  (cf.:  <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2020-10/terra-
indigena-satere-mawe-e-reconhecida-como-regiao-do-guarana-nativo>).
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Não  é  outro  o  caso  da  recente  Instrução  Normativa  n.  9  e,  agora,  da

Instrução Normativa Conjunta FUNAI/IBAMA n. 01!

Ocorre, contudo, que tal conduta, além de ilegal e inconstitucional, vai de

encontro ao princípio da segurança jurídica, violando a boa-fé objetiva e a tutela da confiança,

por se tratar de comportamento flagrantemente contraditório.

A esse respeito, Canotilho nos ensina que

O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois, a
ideia  de  protecção  da  confiança)  pode  formular-se  do  seguinte  modo:  o
indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões
públicas  incidentes  sobre  os  seus  direitos,  posições  ou  relações  jurídicas
alicerçados  em normas jurídicas  vigentes  e  válidas  por  esses  actos  jurídicos
deixado pelas autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos
previstos e prescritos no ordenamento.35

Hartmut Maurer36,por sua vez, localiza a origem do princípio da proteção à

confiança em uma sentença do tribunal administrativo de terceira instância de Berlim, de

14.11.1956, DVBl., 1957, 503. O julgado em tela limitou a possibilidade de invalidação de

atos administrativos em face da proteção da confiança dos administrados. A limitação fundou-

se na certeza jurídica bem como na boa-fé e na lealdade, que devem permear a atuação do

Estado.

Trata-se da vedação do comportamento contraditório, ou nemo potest venire

contra factum proprium.

Ocorre  que  o  Princípio  da  Confiança  igualmente  alcança  a  vedação  de

comportamentos contraditórios pelo próprio Estado. Com efeito, é sabido que o ordenamento

jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório que frustra legítima expectativa de

terceiro, por violar a confiança depositada na outra parte. Na lição de Anderson Schreiber37, a

tutela  da  confiança  e,  consequentemente,  a  vedação  ao  comportamento  contraditório  têm

como fundamento normativo a boa-fé objetiva, tratando-se, portanto, de uma cláusula geral

inserida no sistema, aplicável a todas as situações que se encontrem no âmbito desta cláusula,

35 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000.
36 MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral. Barueri: Manole, 2006
37 SCHREIBER, Anderson. A proibição do comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum

proprium. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 67-70
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e não apenas  nas  situações  indicadas  expressamente na legislação ou quando se verificar

lacunas no sistema jurídico.

Como é sabido, para fins de apuração sobre a legalidade ou não de uma

conduta, deve-se considerar não apenas a intenção do agente, mas, também, os efeitos da sua

prática,  ou  seja,  se  aquele  direito  foi  exercido  de  acordo  com  os  parâmetros  médios

esperados38.

No caso específico do comportamento contraditório, será ele ilegal em duas

hipóteses: se assim previsto em lei, ou se violador da confiança. Assim, pode-se concluir que

o  nemo  potest  venire  contra  factum  proprium proíbe  não  apenas  o  comportamento

contraditório, mas, sim, também aquele violador da legítima expectativa de outrem. Não por

outra razão a doutrina estabelece três  requisitos para a sua aplicação: a  existência de um

comportamento  anterior,  a  criação  de  uma  expectativa  legítima  em  terceiro  e,  enfim,  o

comportamento contraditório causador de dano a esse terceiro.

Muito embora seja típica do Direito Civil, o venire contra factum proprium

é preceito que também deve ser observado pela Administração Pública, uma vez que está

também ela sujeita à observância da boa-fé objetiva,  da segurança jurídica e da tutela da

confiança, criando, a todo momento, limitações a sua própria atuação, por meio da prática de

condutas que devem ser observadas e cumpridas no futuro.

Pode-se, inclusive, afirmar que o princípio da boa-fé se aplica, com mais

razão, às relações travadas pela Administração Pública, haja vista os princípios constitucionais

da moralidade e impessoalidade que pautam a atuação dos agentes públicos. Nesse aspecto, o

art. 2°, p.ú., da Lei n. 9.784/99 inclui, entre os critérios a serem observados no trâmite de

processos administrativos, “a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”.

Nos dizeres de Anderson Schreiber:

O princípio da solidariedade social, protegido como objetivo da Constituição da
República brasileira no artigo 3ª da Constituição de 1988, impõe a consideração
da posição alheia também na atuação provada. O  nemo potest venire contra
factum proprium, concebido como uma vedação ao comportamento incoerente,
dirigida  à  tutela  da  confiança,  não  é  outra  coisa  senão  um  instrumento  de
realização  deste  valor  constitucional.  Há,  entre  outras  palavras,  direta

38 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Código Civil)
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vinculação  entre  a  solidariedade  social  e  o  princípio  da  proibição  ao
comportamento  contraditório.  É  certo  que  também  a  boa-fé  objetiva  tem
fundamento constitucional. Justamente por isto se indicou como mais acertada a
orientação  segundo  a  qual  sua  aplicação  não  se  deve  restringir  a  relações
contratuais  ou mesmo a relações privadas,  devendo se infiltrar  por todos os
ramos do direito (…).”39

É a aplicação, no caso concreto, da teoria da autolimitação administrativa,

segundo a qual a Administração, ao praticar determinado atos, limita sua própria atuação à

observância dos preceitos estabelecidos nestes atos, sendo-lhe vedada, em regra, a adoção de

medidas que contrariem o entendimento adotado anteriormente.

Referida teoria deriva também dos princípios da moralidade administrativa,

que determina a “atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”, da isonomia

e da segurança jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que “o princípio da

boa-fé objetiva ecoa por todo o ordenamento jurídico, não se esgotando no campo do Direito

Privado, no qual, originariamente, deita raízes. Dentre os seus subprincípios, registra-se o da

vedação do ‘venire contra factum proprium’ (proibição de comportamentos contraditórios)”.

Sobre a  aplicação do  venire contra facto proprium à  Administração Pública,  confira-se o

seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO  –  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL  –
PRODUTORA DE SEMENTES – ALÍQUOTA REDUZIDA – ART. 278 DO
RIR – ART. 30 DO DECRETO N. 81.877/78, QUE REGULAMENTA A LEI N.
6.507/77.  1.  É  fato  incontroverso  nos  autos  que  a  recorrida  encontra-se
registrada  no  Ministério  da  Agricultura  como “produtora  de  sementes”.  É o
próprio  art.  30  do  Decreto  n.  81.877/78  que  conceitua  produtor  de  semente
como “toda pessoa física ou jurídica devidamente credenciada pela  entidade
fiscalizadora, de acordo com as normas em vigor”. Tendo a recorrida obtido o
registro competente, não cabia à União indagar ou desclassificar essa situação
jurídica sem o procedimento adequado, a fim de excetuá-la da alíquota reduzida
descrita  no  art.  278  do  RIR  (Decreto  n.  85.450/80).  2.  Ademais,  ao  assim
pretender fazer, está a União inserida em patente comportamento contraditório,
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, pois a ninguém é dado venire contra
factum proprium, tudo em razão da caracterização do abuso de direito. Assim,
diante da especificidade do caso, sem razão a recorrente em seu especial, pois é
o registro no órgão de fiscalização competente, diante do reconhecimento da
própria União do cumprimento dos requisitos legais, que faz com que a pessoa
jurídica ora recorrida seja qualificada como produtora de sementes. 3. Agravo

39  SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 70.
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regimental  improvido.  (STJ.  AgRg  no  REsp  396489/PR,  Segunda  Turma,
Relator: Ministro Humberto Martins, Fonte: DJe 26/03/2008)

Voltando os olhos agora, novamente, para o caso dos autos, verifica-se que a

postura adotada pela FUNAI amolda-se com perfeição ao  venire contra factum proprium, à

violação da boa-fé ou, ainda, à alegação da própria torpeza. 

Mais claramente, a FUNAI vem, há tempos, omitindo-se na implementação

da PNGATI, negando apoio ao desenvolvimento de iniciativas produtivas indígenas, deixando

de cumprir os compromissos assumidos no TAC n. 03/2019 quanto às políticas públicas de

assistência  técnica  e  financiamento  da  produção,  e,  agora,  alega  exatamente  todos  os

malefícios causados pela sua omissão como justificativa para a abertura das Terras Indígenas à

exploração por não índios, fingindo esquecer que se tratam de bens públicos federais gravados

pelo usufruto exclusivo das comunidades ali residentes.

III.v. DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

Como  se  sabe,  a  Convenção  n.  169  da  Organização  Internacional  do

Trabalho (OIT), foi incorporada na ordem jurídica interna brasileira pelo Decreto n. 5.051, de

19  de  abril  de  2004,  e  goza,  atualmente,  de  status  de  supralegalidade.  Este  tratado

internacional de Direitos Humanos previu, entre outras coisas, o dever de consulta prévia,

livre e informada, ao lado do respeito às decisões dos próprios indígenas quanto aos seus

planos de desenvolvimento.

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;

b)  estabelecer  os  meios  através  dos  quais  os  povos  interessados  possam
participar  livremente,  pelo  menos  na  mesma  medida  que  outros  setores  da
população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas
ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e
programas que lhes sejam concernentes;

c)  estabelecer  os  meios  para  o  pleno  desenvolvimento  das  instituições  e
iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários
para esse fim.
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2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas
com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se
chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

Artigo 7º

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.

2.  A melhoria  das condições de vida e  de trabalho e  dos níveis  de saúde e
educação dos povos interessados, com sua participação e cooperação, deverá ser
considerada uma prioridade nos planos gerais de desenvolvimento econômico
elaborados  para  as  regiões  nas  quais  vivem.  Projetos  especiais  de
desenvolvimento para essas regiões deverão ser  também concebidos de uma
maneira que promova essa melhoria.

Aliás,  a  esse  respeito,  o  próprio  IBAMA,  aqui  requerido,  fez,

oportunamente, uma leitura muito acertada da Convenção n. 169 da OIT, concluindo que o

empreendedor, mesmo sendo indígena, não se confunde com a comunidade como um todo,

que é, ao fim e ao cabo, a titular do direito de consulta prévia, livre e informada. Desse modo,

o licenciamento de empreendimento em Terra Indígena, ainda que de iniciativa dos próprios

indígenas,  não  dispensa  a  realização  da  consulta.  Nesse  sentido,  no  Parecer  n.

00040/2017/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (NUP: 02001.003679/2015-07) explica

que

(…)  o  licenciamento  ambiental  em  Terras  Indígenas  consiste  em  medida
administrativa que atingirá a própria comunidade, razão pela qual devem ser
observadas  as  diretrizes  traçadas  na  Convenção  169  da  OIT,  fazendo-se
necessária  a  realização  de  consulta  prévia,  livre  e  informada  dos  povos
interessados.

(…)

Registre-se, no entanto, que a figura do empreendedor não se confunde com o
da  própria  comunidade,  de  modo  a  afastar  a  obrigatoriedade  da  consulta
assegurada pela Convenção. Com efeito, as comunidades afetadas têm “o direito
de definir suas próprias prioridades de desenvolvimento na medida em que afete
suas vidas, crenças, instituições, bem-estar espiritual e as terras que ocupam ou
usam  para  outros  fins,  e  de  controlar,  na  medida  do  possível,  seu  próprio
desenvolvimento econômico, social e cultural” (art. 7º, Convenção OIT 169). E
esses interesses  da comunidade podem não coincidir com os da associação que
desenvolve atividade econômica na Terra Indígena.
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(…)

Por  essas  razões,  em  observância  à  Convenção  OIT  169  e  ao  dispositivo
constitucional  que  assegura  o  direito  de  livre  associação,  entende-se  pela
necessidade de realização de consulta prévia, livre e informada nos casos de
licenciamento ambiental de atividade agropecuária em Terras Indígenas, mesmo
nos casos em que a associação indígena figure como empreendedor.40

Importante não ignorar, portanto, que o licenciamento de todo e qualquer

empreendimento  que  afete  comunidade  indígena,  dentro  ou  fora  do  seu  território,  seja  o

empreendedor  não índio  ou  mesmo indígena,  deve ser  submetido  a  processo  de  consulta

prévia, livre e informada, em respeito aos artigos 6º e 7º da Convenção n. 169 da OIT, sendo

esta, inclusive, a posição já externada pela Procuradoria Federal junto ao IBAMA.

Não bastasse isso, a mesma Convenção n. 169 da OIT determinou, em seu

artigo 14,  item 2,  que o Estado signatário deve adotar  todas as  medidas necessárias  para

identificar as terras que os povos indígenas ocupam tradicionalmente e garantir a proteção

efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.

Artigo 14

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de
posse  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam.  Além  disso,  nos  casos
apropriados,  deverão  ser  adotadas  medidas  para  salvaguardar  o  direito  dos
povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas
por  eles,  mas  às  quais,  tradicionalmente,  tenham  tido  acesso  para  suas
atividades  tradicionais  e  de  subsistência.  Nesse  particular,  deverá  ser  dada
especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.

2.  Os  governos  deverão  adotar  as  medidas  que  sejam  necessárias  para
determinar  as  terras  que  os  povos  interessados  ocupam  tradicionalmente  e
garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.

3.  Deverão  ser  instituídos  procedimentos  adequados  no  âmbito  do  sistema
jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos
povos interessados. (g.n.)

Da mesma forma, a Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos

Povos  Indígenas  estabeleceu  que  os  Estados  assegurarão  o  reconhecimento  e  a  proteção

jurídica das terras e territórios tradicionais dos povos indígenas em seu artigo 26.

Artigo 26

1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e
ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido.

40  Id. 706078450, pp. 10-11.
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2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar
as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional
ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles
que de outra forma tenham adquirido.

3.  Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras,
territórios  e  recursos.  Tal  reconhecimento  o  respeitará  adequadamente  os
costumes, as tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas a que
se refiram. (g.n.)

Com isso, qualquer texto normativo interno que contrarie tais dispositivos

não resiste ao chamado controle de convencionalidade.

Nesse contexto, é imperioso relembrar que

a  compatibilidade  do  direito  doméstico  com  os  tratados  internacionais  de
direitos  humanos  em  vigor  no  país  faz-se  por  meio  do  controle  de
convencionalidade, que é complementar e coadjuvante do conhecido controle
de constitucionalidade. (...) O controle de convencionalidade tem por finalidade
compatibilizar  verticalmente  as  normas  domésticas  (as  espécies  de  leis,  lato
sensu,  vigentes  no país)  com os  tratados internacionais  de direitos  humanos
ratificados pelo Estado e em vigor no território nacional.41

Ademais,

sendo os direitos sociais integrantes das estruturas de proteção geral dos direitos
humanos, não há qualquer obstáculo para a inserção das normas internacionais
de  índole  laboral,  em  especial  as  tradicionais  convenções  da  Organização
Internacional do Trabalho, na estrutura de controle de convencionalidade das
normas em geral. Inexistem diferenças ontológicas entre os tratados em matéria
de  direitos  humanos,  como,  por  exemplo,  a  Convenção  Americana  sobre
Direitos  Humanos,  e  os  demais  instrumentos  internacionais  voltados  para  a
proteção  do  trabalho  humano.  (…)  A  inserção  do  controle  de
convencionalidade,  da  forma pela  qual foi  construído para  a  mensuração  da
eficácia dos tratados sobre direitos humanos em geral, apresenta-se como uma
resposta concreta e objetiva para a solução do problema. Não é mais admissível
que os direitos de índole social, enquanto integrantes do núcleo regulador dos
direitos humanos, sejam classificados como uma espécie secundária ou irrelevante
no  quadro  de  defesa  das  prerrogativas  decorrentes  da  dignidade  da  pessoa
humana.42

41 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Teoria Geral do Controle de Convencionalidade no Direito Brasileiro. In: Controle de
Convencionalidade: Temas Aprofundados. Luciano Mariz Maia et Yulgan Lira (Org.). Salvador: Juspodivm, 2018.
p.47-8.

42 CORDEIRO, Wolney de Macedo.  O Controle  de Convencionalidade e  a  Reforma Trabalhista:  adequação da Lei  n.
13467,  de  13.07.2017  aos  padrões  regulatórios  da  Organização  Internacional  do  Trabalho.  In:  Controle  de
Convencionalidade: Temas Aprofundados.  Luciano Mariz Maia et Yulgan Lira (Org.). Salvador:Juspodivm, 2018. p.
390-1.
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Com isso, já que as normas internacionais de Direitos Sociais estão inseridas

no mesmo bloco de Direitos Humanos composto pelos Direitos Individuais, é forçoso concluir

que tanto aquelas quanto estas constituem parâmetro de verificação da convencionalidade das

normas internas, posto que nenhuma norma interna menos protetiva pode se sobrepor a uma

norma internacional mais benéfica. Trata-se do princípio da primazia da norma mais favorável

ao indivíduo (Princípio pro homine) previsto no art. 29 da Convenção Americana de Direitos

Humanos.

Nesse jaez,

Conquanto inexista no ordenamento jurídico brasileiro previsão expressa para a
realização  do  controle  difuso  de  convencionalidade  ou  a  existência  de  uma
cláusula  de  interpretação  conforme  o  direito  comparado  –  como  ocorre  na
Constituição da Espanha de 1978 (art.  10.2); na Constituição de Portugal de
1976  (art.  16.2);  na  Constituição  da  Bolívia  de  1988  (art.  13,  IV);  na
Constituição da Colômbia de 1991 (art. 93); na Constituição do Peru de 1993
(art. 4º da disposição final e transitória); na Constituição do México (art. 1º, §2º)
–, pensamos que o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição Federal, que
tratam  do  bloco  de  constitucionalidade  e  da  incorporação  dos  tratados
internacionais  de  direitos  humanos  ao  direito  constitucional,  autoriza  a
realização  do  controle  difuso  de  convencionalidade  e  permite  a  adoção,  por
parte do operador do direito, de um processo interpretativo de harmonização
que  prestigie  o  princípio  pro  homine e  consagre  os  direitos  e  garantias
constitucionais  e  convencionais,  deixando-se  de  aplicar,  incidentalmente,  a
norma interna, em prestígio da disposição oriunda de tratado internacional, mas
benéfica à pessoa humana.43

Destarte,  e  como bem pontua a  Juíza Federal  Sylvia Marlene de Castro,

“(…) o pluralismo constitucional está a exigir uma nova postura do aplicador do direito, que

não  se  deve  pautar  pelo  princípio  da  hierarquia,  mas  deve  observar  a  abertura

constitucional,  o  bloco  de  constitucionalidade  e  a  prevalência  de  normas  de  direitos

humanos”44,  de modo que “aos juízes e órgãos da Justiça nacional compete a missão de

tutelar os direitos fundamentais constitucionais e o conjunto de valores, princípios e direitos

humanos  que  o  Estado  tenha reconhecido  através  de  instrumentos  internacionais  e  cujo

compromisso internacional tenha assumido”45.

43 FIGUEIREDO, Sylvia Marlene de Castro.  Controle de Convencionalidade: novo paradigma para a magistratura
brasileira. São Paulo: Noeses, 2018, p. 182.

44 Idem, p. 171.
45 Idem, p. 183.
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Destarte, é forçoso concluir que normas de Direito Interno que afastem ou

diminuam a proteção ao direito dos Indígenas aos seus territórios,  inclusive diminuindo a

proteção à sua posse ou ao usufruto exclusivo, não resistem ao controle de convencionalidade,

pois não há falar em respeito à Convenção n. 169 da OIT, à Declaração das Nações Unidas

Sobre os Direitos dos Povos Indígenas ou mesmo às decisões da Corte Interamericana de

Direitos  Humanos  (como  no  caso  de  la  Comunidad  Mayagna  (Sumo)  Awas  Tingni  vs.

Nicaragua) sem a devida proteção à territorialidade indígena como um todo.

E não é outro o caso da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1, como se verá melhor

abaixo.

III.vi. DOS VÍCIOS DA INC/FUNAI/IBAMA/N.1

Como visto exaustivamente até aqui, a FUNAI e o IBAMA, ao elaborarem a

Instrução Normativa  Conjunta  n.  1,  de  22  de  fevereiro  de  2021,  a  qual  dispõe sobre  os

procedimentos  a  serem  adotados  durante  o  processo  de  licenciamento  ambiental  de

empreendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas,

cujo  empreendedor  seja  organização  de  composição  mista  de  indígenas  e  não  indígenas,

contrariaram o TAC n.  3/2019,  firmado com o MPF e com cooperativas  indígenas,  mas,

principalmente, violaram o princípio do usufruto exclusivo das Terras Indígenas, previsto no

art. 231, §2º, da CF/88 e na legislação infraconstitucional pertinente. 

De fato, vale reiterar que as Terras Indígenas são bens públicos federais,

indisponíveis e sujeitos a regras específicas de uso, estando excepcionada a vedação do seu

uso  por  particulares  apenas  em relação  aos  indígenas,  haja  vista  a  função  constitucional

prevista  para  tal  imóvel  no  §1º  do  art.  231  da  CF/88.  Sua  natureza  jurídica  e  seu  fim

constitucional impõem, ainda, uma dupla proteção, tanto no sentido de ver reconhecidas e

demarcadas  as  terras  tradicionalmente  ocupadas  quanto  de  ver  assegurado  o  usufruto

exclusivo. Tal proteção é densificada pela legislação infraconstitucional, como o Estatuto da

Terra, o Estatuto do Índio, a própria lei de criação da FUNAI e a PNGATI. Ademais, ainda

que assim não fosse, as tais “organizações de composição mista de indígenas e não indígenas”

só poderiam explorar os bens públicos federais mediante licitação prévia e demonstrado o

interesse nacional, sob pena de violação do art. 37, caput, da CF/88 e do art. 18, II e §5º, da

Lei n. 9.636/98.
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 Importante destacar, ainda, que, no bojo do procedimento extrajudicial em

epígrafe,  a FUNAI,  por  meio  do  OFÍCIO  Nº  883/2021/PRES/FUNAI46,  admitiu  a

inconstitucionalidade das parcerias agropecuárias sobre Terras Indígenas, senão vejamos.

(...)  tanto  o  arrendamento  quanto  as  parcerias  agropecuárias  são
inconstitucionais, vide sua definição abaixo, conforme Decreto n. 59.566/1966:

Art  3º  Arrendamento  rural  é  o  contrato  agrário pelo  qual uma pessoa se
obriga a  ceder à  outra,  por tempo determinado ou não,  o  uso e  gozo de
imóvel  rural,  parte  ou  partes  do  mesmo,  incluindo,  ou  não,  outros  bens,
benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade
de  exploração  agrícola,  pecuária,  agro-industrial,  extrativa  ou  mista,
mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da
Lei.

Art 4º Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel
rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros
bens  e  ou  facilidades,  com o  objetivo  de  nêle  ser  exercida  atividade  de
exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e
ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de
matérias  primas  de  origem  animal,  mediante  partilha  de  riscos  do  caso
fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou
lucros  havidos  nas  proporções  que  estipularem,  observados  os  limites
percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).

6.  Esclarecemos  que  no  campo,  esses  contratos  transmutam-se  com  muita
facilidade, ou seja, em um ano, por exemplo, um arrendador pode pagar um
valor líquido e certo para o grupo indígena arrendatário durante a entre-safra (o
que caracteriza arrendamento), mas em seguida compartilhar os riscos e dividir
o lucro em 50% com a comunidade para a safra (o que caracterizaria parceria
agropecuária).

7. Fica explícito que, a partir do §2º do Art. 231 da CF/88, é permitida aos
indígenas o uso e percepção das riquezas naturais, assim como o produto da
exploração econômica dessas riquezas, ou seja, a comercialização incluída; as
limitações  ao  usufruto  são  aquelas  também  previstas  na  Constituição  ou
proibidas,  explicitamente,  em  alguma  legislação  específica  (Como
entorpecentes, transgênicos, arrendamentos ou outras atividades ilícitas). Para
um paralelo meramente ilustrativo, e feitas todas as devidas ressalvas de uma
comparação entre a posse comum e a posse indígena, verifiquem-se alguns dos
direitos do usufrutuário pelas definições do Novo Código Civil: “Art. 1.394. O
usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos”.

Ainda  no  mesmo  oficio,  porém,  a  FUNAI sustentou  que  os

empreendimentos  de  organizações  indígenas  de  composição  mista,  nos  termos  da

46  Id. 706053962.
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INC/FUNAI/IBAMA/N.1,  supostamente  não se  confundem com tais  parcerias.  Alegou a

FUNAI que

14. No que tange à eventual “burla” aos dispositivos legais e constitucionais, é
fundamental  colocar  que  vários  entendimentos  estão  pacificados  quanto  à
possibilidade conjunta de geração de renda com organizações não-indígenas,
desde  que  salvaguardados  os  limites  ao  usufruto  indígena  que  constam  na
própria constituição, em especial aquelas salvaguardas relacionadas à posse, ou
em outras legislações específicas como colocado acima. Elucidam-se por dois
exemplos sintéticos para demonstrar essa leitura: primeiramente, a possibilidade
de  comercialização  de  créditos  de  carbono,  em  segundo  a  possibilidade  de
comercialização de pacotes de turismo.

15.  No caso  dos  créditos  de  carbono,  tem sido  pacífica,  há  muito  tempo,  a
titularidade  dos  créditos  por  parte  dos  povos  indígenas,  dado  o  usufruto
exclusivo. Nesse sentido, entendeu-se pela licitude de contratos de securitização
desses créditos em títulos e de comercialização dos mesmos por organizações
não-indígenas, incluídas as corretoras nas bolsas, e a respectiva divisão da renda
auferida por meio dessa comercialização. Ressalte-se que, neste exemplo, não
são  as  organizações  indígenas  que  comercializam  os  títulos,  pelo  contrário,
desconhece-se qualquer organização indígena que realize esse tipo de operação
nas bolsas  de valores;  aliás,  a  renda neste  caso só  é  gerada  por meio  desta
terceira organização não-indígena e, isto em nada afeta o direito à posse da terra
se o contrato específico for clausulado da maneira correta.

16.  Já  para  o  turismo  em  Terras  Indígenas,  a  Instrução  Normativa  n°
003/2015/PRES/FUNAI prevê textualmente que:

Art. 7° Compete aos parceiros públicos ou privados da proponente:

(...)

III - respeitar e fazer respeitar o usufruto exclusivo indígena sobre suas terras
e as riquezas naturais ali existentes;

IV - garantir o protagonismo indígena na proposição, execução e percepção
dos frutos dos Planos de Visitação;

17.  Neste  contexto,  diversas organizações operadoras de turismo contribuem
ativamente,  no  processo  de  geração  de  renda  em  conjunto  com  os  povos
indígenas. A comercialização de pacotes de turismo, que envolve a possibilidade
de comercialização conjunta de serviços de turismo (alimentação, hospedagem,
translado, serviços de guia, entre outros).

Vê-se,  portanto,  que  a  FUNAI,  uma  vez  mais,  tergiversa  e,  mesmo

admitindo a inconstitucionalidade dos contratos de arrendamento e parceria agropecuárias,

forçadamente  insiste  em  sustentar  que  o  eventual  desenvolvimento  de  empreendimento

agropecuário por organização composta por indígenas e não-índios não se confundiria com

arrendamento  ou  parceria  nem  violaria  o  usufruto  exclusivo  das  Terras  Indígenas.  Faz,
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inclusive,  uma  estranha  comparação  entre  os  eventuais  empreendimentos  de  organização

indígena mista,  nos termos da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1,  com o comércio de créditos de

carbono e de pacotes de turismo. 

Ora, seria até desnecessário dizer que a comparação não faz sentido, posto

que  nem as  corretoras  de  bolsa  nem as  agências  de  turismo formam,  com os  indígenas

detentores  dos  créditos  de  carbono  ou  responsáveis  pelos  programas  de  turismo,  uma

organização mista. Tanto em um caso quanto em outro os indígenas utilizam-se de serviços de

terceiros para comercializar o produto da sua – e só sua – atividade econômica! A corretora da

bolsa  e  a  agência  de  turismo  são  simplesmente  vendedores/negociadores/intermediários

contratados pelos indígenas para dar destinação ao produto do seu empreendimento, assim

como os eventuais destinatários da produção agropecuária exclusiva dos indígenas.

A FUNAI afirma – como se alguém negasse – que “é permitida (sic) aos

indígenas  o  uso  e  percepção das  riquezas  naturais,  assim como o  produto  da  exploração

econômica dessas riquezas, ou seja, a comercialização incluída”. A tal afirmação acrescenta-se

que, da mesma forma, é permitido também aos indígenas a contratação de terceiros, inclusive

não-índios,  para  a  prestação  de  serviços  específicos,  ainda  que  relacionados  à  atividade

econômica por eles desenvolvida. A organização indígena empreendedora agropecuária pode

livremente  contratar,  por  exemplo,  um engenheiro  agrônomo  para  prestar-lhe  assistência,

trabalhadores  para  determinadas  empreitadas  sazonais,  representantes  comerciais  para

negociação da sua produção, entre outros, os quais, por óbvio, são simples contratados dos

indígenas, tendo funções específicas e, evidentemente, sem poder de decisão sobre os rumos

do negócio. Não é outra, aliás, a condição das agências de turismo47 e das corretoras da bolsa

que comercializam créditos de carbono.

Por  outro  lado,  é  importante  frisar  que  as  “organizações  de  composição

mista  de  indígenas  e  não  indígenas”,  previstas  na  INC/FUNAI/IBAMA/N.1,  são

conceituadas  como  entidades  que  devem  ter  “domínio  majoritário  indígena”,  o  que,  a

contrário sensu,  indica a  participação,  ainda que minoritária,  de não indígenas  na própria

47 Vale mencionar, a título de exemplo, que na Aldeia Wazare, dos indígenas Haliti-Paresi, famosa já nacionalmente pelo
etnoturismo, os pacotes de viagem são negociados com agências de turismo ou diretamente com o Cacique Rony, porém,
quem define valores e atividades a serem desenvolvidas são os indígenas. Até mesmo as datas disponíveis para visitação
são definidas exclusivamente pelos indígenas que reservam dias específicos para atividades internas, momentos em que
não recebem turistas. As agências de turismo não possuem nenhuma ingerência sobre isso.
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composição da organização e não como contratados ou prestadores de serviços, como no caso

das agências de turismo e corretoras da bolsa.

Noutros  termos,  a  previsão  normativa  de  participação  de  não-índios  na

composição da organização, integrando seu corpo, fazendo parte, ainda que minoritariamente,

da tomada de decisões,  diverge,  evidentemente,  dos exemplos dados pela FUNAI em sua

resposta mencionada acima. Mais do que isso, contraria o princípio do usufruto exclusivo e

enfraquece o poder de tomada de decisões da própria comunidade, assegurado pelo art. 7º da

Convenção n. 169 da OIT.

Não  há,  em  arremate,  como  confundir  a  contratação  de  terceiros  para

prestação de  serviços  específicos  com a  participação,  desses  terceiros,  na  composição  da

organização empreendedora. As agências de turismo não compõem o quadro societário dos

Resorts e complexos turísticos para os quais vendem pacotes, a pequena agência de turismo de

Campo Novo dos Parecis que vende pacotes turísticos para a Aldeia Wazare e para a Orlando,

nos  Estados  Unidos,  não  integra,  nem  minoritariamente,  os  quadros  da  organização

empreendedora, seja dos Paresi, seja de Walt Disney. Insistir nessa confusão é querer disfarçar

a inconstitucionalidade do projeto de inserir estranhos nos negócios exclusivos indígenas.

E nem se diga que a “organizações de composição mista de indígenas e não

indígenas” não se confundem com arrendamento e/ou parceria, nos termos dos artigos 3º e 4º

do Decreto  n.  59.566/1966,  posto  que,  como visto,  o  artigo  18  da  Lei  n.  6.001/73 veda

“qualquer  ato  ou  negócio  jurídico  que  restrinja  o  pleno  exercício  da  posse  direta  pela

comunidade indígena”. Frise-se: qualquer ato ou negócio jurídico.

Ora,  não há  dúvidas  de  que a  inserção de  estranhos na  composição das

organizações indígenas mistas é um ato/negócio jurídico que restringe o pleno exercício da

posse direta pela comunidade indígena. Aliás, se assim não fosse, qual seria a utilidade de

fazê-lo? Por que não-índios integrariam a organização indígena se não fosse para exercer,

ainda que minoritária e indiretamente, a posse do território e dele usufruir? Porém, o usufruto

é exclusivo dos indígenas e a restrição ao pleno exercício da sua posse é vedado!

Mas, não bastasse isso, o dispositivo vai além e diz, categoricamente, que “é

vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da

caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa”. O que
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fazem, então, os integrantes não-índios das organizações mistas se não o desenvolvimento de

atividade agropecuária? 

Fica evidente aí, então, que a intenção da FUNAI ao criar o conceito das

“organizações de composição mista de indígenas e não indígenas” era nada mais que burlar a

vedação do art. 231, §2º, da CF/88 c/c art. 18, §1º, da Lei n. 6.0001/73, tentando, por meio da

figura da organização indígena, passar ao largo da vedação da exploração das Terras Indígenas

por não-índios.

E, muito embora trate-se de um ato normativo conjunto com o IBAMA, o

que justifica sua legitimidade passiva, atribui-se tal intenção à FUNAI porque a autarquia

ambiental foi expressa ao afirmar que,

por se tratar de matéria intrinsecamente relacionada aos interesses dos povos
indígenas,  entendo  que  a  questão  seja  analisada  técnica  e  juridicamente  à
Procuradoria Federal junto à FUNAI.48

Porém,  não  se  pode  ignorar  que  o  próprio  IBAMA,  por  meio  da  sua

Procuradoria  Federal,  em  oportunidade  anterior,  já  se  manifestou  nos  exatos  termos

defendidos pelo MPF nesta demanda.

Com  efeito,  no  bojo  do  Inquérito  Civil  n.  1.20.000.000917/2013-99  foi

apresentado  o  Parecer  n.  00040/2017/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (NUP:

02001.003679/2015-07), em que o IBAMA explicou que

A  Lei  n.  12.651/2012  (“novo”  Código  Florestal)  entende  por  pequena
propriedade ou posse rural “aquela explorada mediante o trabalho pessoal do
agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e
projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei n. 11.326,
de 24 de julho de 2006”.

(…)

A lei em questão estendeu seus benefícios aos povos indígenas que atendessem,
simultaneamente, aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art.
3º (…). Quer dizer, são equiparados a “agricultor familiar” e “empreendedor
familiar rural”, os povos indígenas que i) utilizam predominantemente mão-de-
obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento; ii) tenham percentual mínimo da renda familiar originada de
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; iii) dirijam
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. Assim, às atividades

48 Id. 706053966.
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econômicas  desenvolvidas  pelas  comunidades  indígenas  nessas  condições,
aplicam-se as regras da agricultura familiar.

(…) 

Dessa  feita,  vislumbra-se  que  a  realização  da  atividade  pelo
trabalhador/indígena  ou  por  seu  grupo familiar  é  pressuposto  para  o  regime
diferenciado.  Tal  característica  deve  ser  reforçada  e  entendida  como
indispensável  quando  se  trata  de  Terra  Indígena,  vez  que,  neste  caso,  a
exploração por terceiros fere o direito de usufruto exclusivo assegurado pelo
texto constitucional às comunidades indígenas.

Em outras palavras, para a prática de atividade agropecuária, de subsistência ou
comercialmente, no interior de Terras Indígenas, a exploração deve ser efetuada
sempre diretamente, pelo indígena ou seu grupo familiar.49

Conclui, então, no mesmo parecer, que,

conforme  raciocínio  desenvolvido  no  presente  parecer,  entende-se  que  a
realização da atividade diretamente pelo trabalhador/indígena ou por seu grupo
familiar é pressuposto para o desenvolvimento de atividade agropecuária em
Terra  Indígena,  uma vez  que  a  exploração  por terceiros  fere  o  direito  de
usufruto  exclusivo  assegurado  pelo  texto  constitucional  às  comunidades
indígenas. (g.n.)

E  não  foi  a  única  oportunidade  em  que  o  IBAMA,  por  meio  da  sua

Procuradoria  Federal,  assim  se  posicionou!  Deveras,  no  Despacho  n.

00399/2017/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU  (NUP:  02001.003679/2015-07),  ao

apresentar raciocínio idêntico ao tecido acima, afirma-se que

Também não é demasiado relembrar que a lei veda a qualquer pessoa estranha
às  comunidades  autóctones  a  prática  de  atividades  agropecuárias  nas  terras
indígenas,  inclusive  mediante  arrendamento  ou  de  qualquer  ato  ou  negócio
jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pelos indígenas (art. 18,
caput e §1º da Lei n. 6.001/73, o que implica dizer que as atividades agrícolas
devem  ser  exercidas  diretamente  pelos  próprios  indígenas  ou  por  suas
comunidades.

Também  nesse  contexto,  o  próprio  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  se

debruçar sobre o conceito do usufruto exclusivo, foi expresso ao falar em presença “eventual”

de não índios no interior dos territórios tradicionais, bem como ao vincular tal presença à

instalação de equipamentos públicos, senão vejamos.

II  -  Interpretando  a  inteligência  dos  referidos  dispositivos  constitucionais,  o
colendo  Supremo  Tribunal  Federal  fixou  orientação,  no  sentido  de  que  "a

49 Id 706078450, pp. 8-9.
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exclusividade de usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nas terras
indígenas é conciliável com a eventual presença de não-índios, bem assim com
a instalação de equipamentos públicos, a abertura de estradas e outras vias de
comunicação, a montagem ou construção de bases físicas para a prestação de
serviços públicos ou de relevância pública, desde que tudo se processe sob a
liderança  institucional  da  União,  controle  do  Ministério  Público  e  atuação
coadjuvante de entidades tanto da Administração Federal quanto representativas
dos próprios indígenas.50

Não bastasse tudo isso, a postura da FUNAI, contrária à efetiva proteção da

posse  plena  da  comunidade  indígena  sobre  seu  território  também viola  o  art.  14,  2,  da

Convenção n. 169 da OIT, já transcrito acima.

Aliás, nesse mesmo tratado internacional de Direitos Humanos, é imperioso

lembrar, também está assegurado o direito dos indígenas de produzirem em suas terras, como

se vê em seu artigo 7º, citado alhures. Porém, não se pode olvidar que a Convenção n. 169 da

OIT também estabelece,  em seu art.  6º,  1,  a,  o  dever  do  Estado de  “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”.

Nesse  jaez,  socorre-se,  uma vez  mais,  do  entendimento  expressado  pelo

próprio IBAMA, por meio do Parecer n. 00040/2017/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

(NUP:  02001.003679/2015-07),  em  que  se  concluiu  “pela  necessidade  de  realização  de

consulta  prévia,  livre  e  informada  nos  casos  de  licenciamento  ambiental  de  atividade

agropecuária em Terras Indígenas, mesmo nos casos em que a associação indígena figure

como empreendedor”.

Ocorre,  porém,  que  a  INC/FUNAI/IBAMA/N.1 nada  diz  a  respeito  de

processo de consulta prévia, livre e informada com os povos indígenas interessados, o que,

por óbvio, viola a Convenção n. 169 da OIT. Daí ser este um dos fundamentos do ajuizamento

da presente demanda, uma vez que

(…) não existe, no direito brasileiro, um meio próprio de impugnação de atos
atentatórios ao direito supralegal (lê-se, TIDH). Dessarte,  a ACP se apresenta
como sucedâneo processual apto a colmatar a lacuna existente em relação ao
controle supralegal de convencionalidade coletiva, tendo em vista que se trata

50 Pet 3388, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009, Dje-181 DIVULG 24-09-2009
PUBLIC 25-09-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-120 DIVULG 30-06-2010 PUBLIC 01-07-2010 EMENT VOL-02408-02
PP-00229 RTJ VOL- 00212- PP-00049.
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de  novos  direitos  transindividuais  infringidos.  (…)  embora  seja  pedido
principal, o controle de convencionalidade exercido pode ser considerado como
controle incidental por via de defesa, já que sempre terá, como pano de fundo, a
proteção de direitos subjetivos em dimensão transindividual.51 (g.n.)

Vê-se,  portanto,  que  a  criação  da  FUNAI  chamada  “organizações  de

composição mista de indígenas e não indígenas”,  constante da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1,

contraria  flagrantemente  o  usufruto  exclusivo  assegurado  na  Constituição  Federal  e  na

legislação infraconstitucional, desvirtua o regime jurídico dos bens públicos federais, vai de

encontro à função institucional da autarquia e aos objetivos da Política Nacional de Gestão

Ambiental e Territorial em Terras Indígenas e sequer encontra eco no órgão que assina junto o

ato normativo, haja vista o entendimento exposto acima. Da mesma forma, a nova previsão

viola o Princípio Constitucional da Impessoalidade e os ditames da Convenção n. 169 da OIT,

seja  pela  falta  de  proteção  à  posse  indígena,  seja  pela  ausência  de  previsão  quanto  à

necessidade de consulta prévia, livre e informada com os povos interessados.

III.vii. DOS REAIS INTERESSES POR TRÁS DA INC/FUNAI/IBAMA/N.1

Esclarecidos  os  graves  e  insanáveis  vícios  da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1,

revela-se interessante trazer aos autos algumas informações que revelam os reais interesses

que levaram à sua elaboração.

Como consignado alhures, a  INC/FUNAI/IBAMA/N.1, que supostamente

decorre do TAC n. 03/2019 assinado com o MPF e as cooperativas indígenas, integra, na

verdade,  um rol  de medidas  administrativas  e  legislativas  da atual  política indigenista  do

Governo Federal, cujo principal objetivo é travar as demarcações e abrir as Terras Indígenas à

exploração econômica pelos não-índios. Com efeito, a INC/FUNAI/IBAMA/N.1, ao lado da

Instrução  Normativa  n.  9  da  FUNAI  e  dos  Projetos  de  Lei  n.  490/2007  e  191/2020,

representam um gravíssimo retrocesso nos direitos indígenas no Brasil.

No caso particular das duas instruções normativas, percebe-se claramente,

mas com mais evidência a partir dos dados levantados pelo Instituto Centro de Vida52, que

51 LIRA, Yulgan Tenno de Farias.  Controle de Convencionalidade: a tutela coletiva dos tratados internacionais de
direitos humanos. João Pessoa: Ideia, 2016, p. 139-141.

52 COELHO, Marcondes; BERNASCONI, Paula; VALDIONES, Ana Paula; SILGUEIRO, Vinícius.  Ameaças às Terras
Indígenas de Mato Grosso: subsídios para discussão sobre as alterações recentes na legislação . Cuiabá: Instituto
Centro de Vida, 2021 (id. 706093467).
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compõem um mesmo conjunto de medidas para viabilizar a exploração das Terras Indígenas

pelos  não  índios  ligados  ao  agronegócio.  Seja  por  meio  da  exploração  direta  das  Terras

Indígenas  não  homologadas  excluídas  do  SIGEF  (IN9),  seja  pela  exploração  “conjunta”

autorizada pela INC/FUNAI/IBAMA/N.1. Com efeito, apurou-se que

Entre as 73 TIs de Mato Grosso, 43 apresentaram área de lavoura mecanizada
acima  de  10  hectares  no  ano  de  2019,  somando  70.317  hectares.  Isso
corresponde a 0,6% da área total de lavouras desse tipo no estado. Entre 2015 e
2019, a área de lavoura mecanizada mapeada em TIs aumentou, em média, 5%.

São 33 TIs regularizadas que apresentam áreas de lavoura mecanizada em seu
território, porém a área de lavoura em TIs em outros estágios de demarcação
é maior, concentrando 58% do total (Tabela 2). 

(…)

Entre as TIs que apresentaram alguma área com lavoura mecanizada (Anexo B),
15 delas concentram 95% da área total destinada para esse tipo de agricultura
(Tabela 3).  A área autorizada pelo TAC em cinco TIs é  de cerca de 18.500
hectares, o que corresponde a 28% da área utilizada como lavoura mecanizada
no ano de 2019 nas TIs do estado.53 (g.n.)

Deveras,  a  maior  intensidade de sobreposição de registros  do CAR e de

existência  de  lavouras  mecanizadas  foi  notada  exatamente  em  Terras  Indígenas  que  se

encontram ainda em processo de demarcação.

A TI  com  maior  área  cultivada  de  soja  é  a  Batelão,  que  possui  situação
declarada. Em 2019, foram cultivados 9.150 hectares de soja em seu interior,
que corresponde a 20% de toda área cultivada com soja nas TIs do estado. Esse
território enfrenta uma série de conflitos fundiários e apresenta 84,7% de sua
área com sobreposição de cadastros de imóveis rurais.

Outra TI com grande área ocupada por cultivo de soja é a TI Manoki, com 5.123
hectares. Contudo, essas comunidades também enfrentam conflitos fundiários
sendo que 58% de sua área apresenta registros de imóveis rurais sobrepostos.
Desde quando foi declarada como área de posse permanente do povo Manoki,
em  2008,  a  área  de  aproximadamente  250  mil  ha  sofre  com  invasões  por
fazendeiros e madeireiros e teve recomendação judicial recente favorável à sua
homologação.

(…) 

Os dados mostram que, apesar de representarem menos de 10% da área de TIs
no estado, as 13 TIs que ainda não foram homologadas e regularizadas estão em
situação  de  maior  vulnerabilidade  do  que  as  demais,  concentrando  a  maior
proporção  de  cadastros  de  imóveis  sobrepostos,  maior  pressão  por
desmatamento recente, maior proporção de desmatamento acumulado e maior
ritmo de expansão de lavouras mecanizadas.54

53  COELHO, Marcondes; BERNASCONI, Paula; VALDIONES, Ana Paula; SILGUEIRO, Vinícius. Op. cit., p. 6-7.
54  Idem, p. 8 e 12.
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Os dados apurados revelaram, ainda, que essas áreas são as mais vulneráveis

ao desmatamento, à exploração ilegal de madeira e, inclusive, aos incêndios florestais que

tanto assolam o país nessa época do ano.

Por outro lado, as Terras Indígenas que integram o TAC n. 03/2019, onde a

atividade agrícola é desenvolvida exclusivamente pelos indígenas, sem a participação de não-

índios, nos exatos termos do acordo, a degradação ambiental é bem menor que nas demais

áreas. Com efeito

A maior parte da área de lavoura mecanizada em TI (68%) está em territórios
ainda  em  fases  intermediárias  do  processo  de  demarcação.  Entre  as
regularizadas, estão aquelas  TIs que possuem área de lavoura mecanizada
autorizada pelo  TAC.  Essas  TIs têm, em geral,  área de  sobreposição de
imóveis muito baixa, baixos índices de desmatamento. Porém, entre as cinco,
duas tiveram grandes áreas afetadas por incêndios recentes. 

Nas  TIs com áreas  autorizadas  pelo  TAC, a  variação média  da área  de
lavoura  mecanizada  entre  2015  e  2019  foi  de  7,7%,  enquanto  que  nas
demais foi de 22,6%. Nota-se, portanto, um maior avanço dessa atividade nas
TIs que não estão incluídas nos compromissos do TAC.

A  análise  apontou  que  as  TIs  que  ainda  não  finalizaram  o  processo  de
demarcação têm maior incidência de desmatamentos recentes, apesar de serem
apenas  10%  da  área  total,  elas  concentraram  mais  de  63%  de  toda  área
desmatada nos últimos anos. Em comparação com as regularizadas, o ritmo de
expansão do desmatamento recente nelas foi quase cinco vezes maior do que
nas regularizadas. (g.n.)

Conclui-se, com isso, que a abertura das Terras Indígenas à exploração por

não-índios, de forma isolada ou associados aos indígenas, é uma as metas da atual gestão da

FUNAI, o que, porém, tem contribuído significativamente para a degradação ambiental, ao

contrário do que ocorre nas áreas onde é respeitado o usufruto exclusivo.

IV. DA TUTELA PROVISÓRIA

O MPF busca, no presente feito, a concessão de tutela provisória para que se

suspenda,  imediatamente,  os  efeitos  da  expressão  “organizações  de  composição  mista  de

indígenas e não indígenas”, prevista no caput do art. 1º da INC/FUNAI/IBAMA/N.1, assim

como, por arrastamento,  a íntegra do §1º do mesmo dispositivo.  Postula-se,  também, seja
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determinado que os requeridos observem os artigos 6º e 7º da Convenção n. 169 da OIT na

implementação da INC/FUNAI/IBAMA/N.1.

Nesse  jaez,  é  cediço  que novo Código de  Processo  Civil  trata  da  tutela

provisória dividindo-a em tutela de urgência e tutela de evidência (art. 294). No presente caso,

diante de todo o exposto acima, ambas são possíveis, senão vejamos.

IV.i. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Como se sabe,

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do  direito  e  o  perigo  de dano ou o  risco ao  resultado útil  do
processo. (art. 300 do CPC)

A  plausibilidade  do  direito invocado  como  fundamento  do  pedido  é

inegável.  O  requerimento  funda-se  nos  inúmeros  vícios  da  INC/FUNAI/IBAMA/N.1

apontados  acima,  desde  a  violação  à  garantia  constitucional  do  usufruto  exclusivo  dos

indígenas sobre suas terras e a legislação infraconstitucional sobre o tema até a contrariedade

à Convenção n. 169 da OIT. 

Ademais, a INC/FUNAI/IBAMA/N.1, como já consignado, também vai de

encontro  ao  próprio  papel  da  FUNAI em relação às  Terras  Indígenas,  além de violar  os

princípios constitucionais da impessoalidade e da segurança jurídica,  por afrontar a boa-fé

objetiva e a tutela da confiança.

Já  a  urgência de  medida  se  evidencia  no  fato  de  que,  ao  prever  a

possibilidade  de  iniciativas  produtivas  indígenas  compartilhadas  com pessoas  estranhas  à

comunidade  por  meio  das  organizações  indígenas  mistas,  a  INC/FUNAI/IBAMA/N.1

aumenta sobremaneira o risco de disseminação de COVID-19 entre  os indígenas,  que

compõem grupo vulnerável. Não é por outra razão, aliás, que está em vigor a já mencionada

Portaria  n.  419/PRES/FUNAI,  de  17  de  março de  2020,  que  determinou a  suspensão da

“concessão de novas autorizações de entrada nas terras indígenas, à exceção das necessárias

à continuidade da prestação de serviços essenciais às comunidades” (art. 3º, §1º). A própria

portaria  conceitua  como  “essenciais  as  atividades  que  fundamentem  a  sobrevivência  da
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comunidade interessada,  em especial  o  atendimento  à  saúde,  a  segurança,  a  entrega de

gêneros alimentícios, de medicamentos e combustível” (art. 3º, §5º).

Não  bastasse  isso,  é  imperioso  consignar  também  que  a  aplicação  da

INC/FUNAI/IBAMA/N.1 pode,  ao  fim  e  ao  cabo,  inviabilizar  as  iniciativas  produtivas

indígenas, posto que as organizações indígenas de composição mista estarão impedidas de

utilizar  financiamento  do  Crédito  Rural,  essencial,  como  se  sabe,  para  a  atividade

agropecuária. Nesse sentido, vale consignar que a Resolução CMN n. 4.883, de 23/12/2020,

em seu art. 1º, inciso I, dispõe o seguinte:

Art.  1º  Ficam  consolidados  no  Manual  de  Crédito  Rural  (MCR),  conforme
anexos a esta Resolução:

I - o Capítulo 1 (Disposições Preliminares);

(...)

“TÍTULO: CRÉDITO RURAL

CAPÍTULO: Disposições Preliminares – 1

SEÇÃO: Beneficiários - 2 (*)

--------------------------------------------------------------------------

1 - É beneficiário do crédito rural:

a) produtor rural (pessoa física ou jurídica);

b) cooperativa de produtores rurais;

c) aqueles de que tratam o art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e o
art. 3º do Decreto-Lei nº 784, de 25 de agosto de 1969;

d) o silvícola, desde que, não estando emancipado, seja assistido pela Fundação
Nacional do Índio (Funai), que também deve assinar o instrumento de crédito.

2 - Não é beneficiário do crédito rural:

a) estrangeiro residente no exterior;

b) sindicato rural;

c) parceiro, se o contrato de parceria restringir o acesso de qualquer das partes
ao financiamento;

d)  pessoa  estranha  aos  grupos  tribais  ou  comunidades  indígenas  que  exerça
atividade agropecuária ou extrativa em áreas indígenas.55(grifos nossos)

No mesmo sentido, aliás, foram os esclarecimentos prestados pelo Estado de

Mato  Grosso  sobre  o  projeto  “Desenvolve  MT”,  cujo  objeto  é  a  promoção  de

55 Disponível  em:  <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o
%20CMN&numero=4883> (acesso em 23 de agosto de 2021).
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desenvolvimento sustentável do Estado com ações de fomento, inclusive para as cooperativas

indígenas56.  Com efeito,  lê-se  no  documento  apresentado que,  “quanto  à  observância  da

legislação  específica  sobre  o  regime  especial  de  Terras  Indígenas,  os  preceitos

constitucionais, bem como o Estatuto do Índio, ressaltamos que o Governo Estadual cumpre

com o disposto nos citados normativos”57. 

Vê-se, portanto, que, independentemente da fonte, seja o sistema financeiro

nacional,  seja  o  fomento  público  estadual,  as  iniciativas  produtivas  indígenas  serão

prejudicadas  pela  vedação  do  acesso  ao  crédito  no  caso  de  aplicação  da

INC/FUNAI/IBAMA/N.1.

Por fim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação também decorre

do incremento da degradação ambiental notoriamente sentida onde a exploração agropecuária

das Terras Indígenas se dá por não-índios,  de forma isolada ou associados aos indígenas,

como demonstrado no tópico anterior.

Conclui-se, assim, que não há dúvidas acerca da probabilidade do direito

nem da  urgência  da  medida,  haja  vista  os  sérios  riscos  apontados  acima,  tanto  para  os

indígenas quanto para suas atividades e seus territórios.

Da mesma forma, não há falar em “perigo de irreversibilidade dos efeitos da

decisão”, como prevê o §3º do art. 300 do CPC, pois o pedido de tutela de urgência formulado

consiste em nada mais do que manter a situação que já existia anteriormente ao advento da

INC/FUNAI/IBAMA/N.1. É a não suspensão da expressão atacada que, na verdade, pode

causar danos irreversíveis.

IV.ii. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

Como  se  sabe,  dentro  do  Livro  V  do  novo  CPC,  que  trata  da  Tutela

Provisória, o art. 311 prevê a possibilidade de concessão de Tutela de Evidência, o que faz nos

seguintes termos: 

Art.  311.  A  tutela  da  evidência  será  concedida,  independentemente  da
demonstração  de  perigo  de  dano ou  de  risco  ao  resultado  útil  do  processo,

56 Cf.:  <https://pagina12.com.br/web/governo-de-mt-vai-criar-linha-de-credito-especial-para-ajudar-cooperativas-
indigenas/> (acesso em 23 de agosto de 2021).

57 Id. 706078493.
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quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver  tese  firmada  em  julgamento  de  casos  repetitivos  ou  em  súmula
vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada
do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.

Parágrafo  único.  Nas  hipóteses  dos  incisos  II  e  III,  o  juiz  poderá  decidir
liminarmente.

A quarta e última hipótese de Tutela de Evidência (art. 311, IV, CPC) tem

cabimento quando o autor instrui a petição inicial com prova documental suficiente dos fatos

constitutivos de seu direito,  contra o qual o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida

razoável. 

Nesse jaez, verifica-se que, no caso em tela, esta petição inicial encontra-se

instruída  com robusta  prova  documental,  parte  dela  produzida  pelos  próprios  requeridos,

conforme exposto minuciosamente nos tópicos anteriores. 

Com  efeito,  os  despachos,  pareceres,  cotas  e  informações  técnicas

mencionados  acima  deixam  clara  a  inconstitucionalidade,  a  inconvencionalidade  e  a

ilegalidade do ato administrativo-normativo que autoriza o licenciamento de empreendimentos

no interior de Terras Indígenas conduzidos por organizações de composição mista de indígenas

e não-índios.

Dessa maneira,  ad argumentandum tantum, caso este d. Juízo não entenda

pela concessão da tutela de urgência pleiteada por entender não preenchidos os requisitos

legais, ainda assim é incontestável o enquadramento do caso versado na hipótese de concessão

da tutela de evidência,  nos termos no art.  311, IV, CPC, ante a juntada de robusta prova

documental dos fatos constitutivos do direito para o qual o autor busca guarida jurisdicional.
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V. DOS PEDIDOS

Assim sendo, diante de todo o exposto acima, entendendo suficientemente

configuradas  a  inconstitucionalidade,  a  inconvencionalidade  e  a  ilegalidade  da

INC/FUNAI/IBAMA/N.1,  bem  como  os  requisitos  autorizadores  da  tutela  provisória,  o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

1) seja  concedida,  liminarmente,  tutela  de  provisória  para  o  fim  de

determinar que o IBAMA

1.1) suspenda todo e qualquer  processo de licenciamento em curso,

assim como as eventuais licenças expedidas, e se abstenha de dar

início a novos processos de licenciamento de empreendimentos no

interior  de  Terras  Indígenas  que  tenham  como  empreendedor

organização de composição mista de indígenas e não indígenas,

sob  pena  de  multa  diária  no  valor  de  R$  1.000.000,00  (um

milhão de reais) por processo de licenciamento em curso;

1.2) observe,  em  todos  os procedimentos  de  licenciamento  de

empreendimentos  no  interior  de  Terras  Indígenas,  o  dever  de

consulta  prévia,  livre  e  informada  com a  comunidade  indígena

interessada, nos termos do art. 6º da Convenção n. 169 da OIT, sob

pena de  multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão

de reais) por processo de licenciamento em curso.

2) sejam  os  requeridos  citados,  por  meio  de  suas  respectivas

procuradorias, para, querendo apresentar defesa;

3) após  a  defesa  e  eventual  réplica,  sejam  os  autos  conclusos  para

julgamento antecipado, tendo em vista tratar-se de questão que dispensa

dilação probatória; e

4) ao final, seja a decisão de tutela provisória confirmada e, diante de todos

os vícios graves e insanáveis apontados acima, a presente ação julgada

integralmente procedente para o fim de:
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4.1) declarar nula a expressão “organizações de composição mista de

indígenas e não indígenas”, prevista no art. 1º,   caput  ,     da Instrução  

Normativa Conjunta Nº 1,   de   22   de   Fevereiro   de   2021, da FUNAI e  

do  IBAMA,  bem  como  a  íntegra  do  §1º  do  mesmo  artigo,

mantendo-se multa diária em valor não inferior a R$1.000.000,00

(um  milhão  de  reais),  aplicável  solidariamente  à  FUNAI  e  ao

IBAMA, para cada empreendimento desse tipo de organização que

obtenha o licenciamento de suas atividades;

4.2) condenar  solidariamente o IBAMA e a FUNAI na obrigação de

fazer  consistente  em  observar,  em  todos  os procedimentos  de

licenciamento de empreendimentos no interior de Terras Indígenas,

o  dever de consulta prévia, livre e informada com a comunidade

indígena interessada, nos termos do art. 6º da Convenção n. 169 da

OIT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais) por processo de licenciamento em curso.

Protesta, enfim, em se entendendo pela necessidade de dilação probatória,

pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, especialmente pela juntada

de documentos ao longo do processo, a oitiva de testemunhas e dos presidentes da FUNAI e

do IBAMA em depoimento pessoal.

Atribui-se à causa o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Pede e espera deferimento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2021.

assinado eletronicamente

Ricardo Pael Ardenghi
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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2531124                            08620.008626/2020-21

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Informação Técnica nº 6/2020/ASPR-FUNAI

Em 08 de outubro de 2020

Ao Senhor Procurador-Chefe Nacional da PFE/Funai 
 

Assunto: Minuta de Portaria Conjunta FUNAI e IBAMA para Licenciamento de
Empreendimentos Indígenas

 

1. Trata-se de minuta de portaria conjunta a ser assinada pela FUNAI e pelo IBAMA,
para regulamentar os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de iniciativa dos
próprios indígenas. A iniciativa encontra respaldo no Decreto
7.747/2012,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Gestão  Territorial  e  Ambiental  (PNGATI),  em
específico em seu Eixo V, a saber:

V - eixo 5 - uso sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas:
(...)
b) fortalecer e promover as iniciativas produtivas indígenas, com o apoio à utilização e ao
desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis;
(...)
d) apoiar a substituição de atividades produtivas não sustentáveis em terras indígenas por
atividades
sustentáveis;
e)  apoiar  estudos de impacto socioambiental  de atividades econômicas e produtivas não
tradicionais
de iniciativa das comunidades indígenas;

2. Importante  ressaltar,  que  há  uma lacuna  de  normativa  para  o  licenciamento  e  é
justamente neste ponto que alguns casos emblemáticos resvalaram no seu processo de ordenamento
ambiental.  Os casos mais conhecidos são o licenciamento ambiental  da carcinicultura do Povo
Indígena Potiguara, responsável por 18% do camarão produzido na Paraíba. Após quase 9 (nove)
anos de tramitação, somente em 2019, no âmbito de uma Câmara de Conciliação e Arbitragem
Federal (CCAF), mediada pela Advocacia-Geral da União (AGU), finalmente o Ibama e a Funai
chegaram a um consenso de Termo de Referência que pudesse propiciar a apresentação de estudos
de impacto ambiental no sentido da regularização. Esta longa tratativa está consolidada nos autos
do processo SEI nº. 08620.001598/2000-77.

3. Outro  caso  amplamente  repercutido,  inclusive  nos  meios  de  comunicação  foi  o
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licenciamento da lavoura  mecanizada dos  povos indígenas  Paresi,  Nambikwara e  Manoki,  que
produzem grãos em 18.100 hectares nas TIs Paresi, Utiariti, Rio Formoso, Tirecatinga e Irantxe.
Desde 2012, os povos indígenas requisitaram ao Ibama em Mato Grosso que providenciasse um
processo de licenciamento para a atividade agrícola nessas Terras Indígenas, mas somente no ano
de  2020  chegou-se  ao  consenso  acerca  de  um  Termo  de  Referência  para  a  regularização
ambiental, processos SEI nº. 08620.030497/2012-47 e n°. 08620.008181/2018-64).

4. Procurando  dar  resposta  administrativa  a  essas  questões,  incluiu-se  no  Plano
Integrado de Implementação da PNGATI, publicado em 2016,  a seguinte Ação e a seguinte Meta,
ligada  ao  Eixo  V  -  Uso  Sustentável  de  Recursos  Naturais  e  Iniciativas  Produtivas  Indígenas,
objetivo específico "e" - Apoiar estudos de impacto socioambiental de atividades econômicas e
produtivas não tradicionais de iniciativa das comunidades indígenas, transcritos abaixo:

a) Ação   2016-2019  -  Elaboração  de  normativas  específicas  para  orientar  o
licenciamento  ambiental,  ordenamento  pesqueiro  e/ou  autorização  de  uso  de
recursos naturais para atividades produtivas de iniciativa indígena;

b) Meta 2016-2019 - Elaborar três procedimentos específicos, com a participação
indígena,  para  orientar  o  ordenamento  ambiental  de  atividades  produtivas  de
iniciativa dos indígenas.

5. No ano de 2017, no âmbito do Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça
e  Segurança  Pública,  foi  aprovado  o  Projeto  Estratégico  "Regulamentar  os  procedimentos  de
licenciamento de atividades produtivas de iniciativa dos povos indígenas", conforme processo SEI
n° 08011.000300/2017-28. Foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial, por meio da Portaria
Interministerial n°. 01 de 27 de novembro de 2017 (SEI n°. 0483871) para atingir esse objetivo.
Apesar dos esforços interinstitucionais, não foi possível chegar a acordos acerca de uma normativa
para empreendimentos indígenas de médio e alto impacto e,  dentro daquilo que foi  possível  à
época,  restou  publicada  a  Instrução  Normativa  do  Ibama nº  15,  de  18  de  maio  de  2018,  que
dispõe  "sobre as atividades ou  empreendimentos desenvolvidos pelos povos indígenas em suas
próprias terras, ou de iniciativa do Poder Público em terras indígenas cujos beneficiários são as
comunidades indígenas, não sujeitos ao licenciamento ambiental" (Grifos nossos).

6. A necessidade de dispor acerca do vazio normativo para empreendimentos de médio
e alto impacto perdura até o presente momento, havendo necessidade de, por exemplo, regularizar
mais de 30.000 hectares de lavouras mecanizadas em mais de uma dezena de Terras Indígenas na
região sul do país; há também a necessidade de criar um fluxo administrativo para que os povos
indígenas, que pretendem iniciar novos projetos produtivos, possam fazê-lo com segurança jurídica
e em conformidade com a Lei.

7. Sendo  assim,  conforme  o  usufruto  exclusivo  que  lhes  confere  a  Constituição
Federal, e conforme a autonomia de decidir acerca de seus próprios processos de desenvolvimento
que lhes confere a Convenção nº. 169 da OIT, submete-se a Minuta de Portaria Interinstitucional
em anexo  (SEI  n°.  2530150)  que   foi  construída  por  técnicos  do  Ibama  e  também  da  Funai,
designados pelas respectivas Presidências.

8. Em geral, a normativa traz a transposição de Leis que já regem o direito ambiental
e indigenista, não podendo, inclusive, inovar sobre as matérias. Ressalta-se, porém, a necessidade
de  observação  do  ponto   específico  da  proposta  técnica  elaborada  no  sentido  de  criar  fluxos
e  procedimentos para atender a essa legislação, que careceriam de resolução pela Procuradoria
Federal Especializada sobre o qual suscitamos a dúvida, sendo ele: 

a) Acerca  das  taxas  cobradas  pelo  Ibama  como  autoridade  licenciadora,
questionamos se  elas  aplicariam também a empreendimentos de iniciativa dos
próprios indígenas no interior de Terras Indígenas. Existe parecer da PFE/IBAMA
(SEI nº. 2113733) no sentido de ser obrigatório, questiona-se se a PFE/FUNAI
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corrobora com o entendimento exarado, ou existe alguma possibilidade de isenção
à luz, por exemplo, do Estatuto do Índio.

9. Sem  mais  para  o  momento,  encaminho  o  presente  processo  para  análise  do
Procurador-Chefe Nacional da PFE junto à Funai.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Fabrício	Arthur	Galupo	Magalhães,	Assessor(a)	da
Presidência,	em	08/10/2020,	às	10:44,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2531124	e	o	código	CRC	0DB0E7EF.

Referência:	Processo	nº	08620.008626/2020-21 SEI	nº	2531124
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2534494                             08620.008626/2020-21

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : Minuta de Portaria Conjunta
INTERESSADO : FUNAI e IBAMA

ASSUNTO :
Procedimentos a serem adotados durante o processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos ou atividades localizadas ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas
cujo empreendedor seja organizações indígenas.

PARA : PFE

 

PROVIDÊNCIAS

( X  ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (   ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Prezado Procurador-Chefe,

Trata-se  de  minuta  de  portaria  conjunta  a  ser  assinada  pela  FUNAI  e  pelo  IBAMA,  com o
objetivo  de  regulamentar  os  processos  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  de  iniciativa  dos
próprios indígenas. A iniciativa encontra respaldo no Decreto nº. 7.747/2012, que institui a Política Nacional de
Gestão Territorial e Ambiental (PNGATI).

O normativo que se pretende assinar  cria fluxo administrativo    para os povos indígenas,  que
pretendem iniciar novos projetos produtivos, trazendo segurança jurídica e em total conformidade com a Lei.

Assim, encaminho o presente processo para análise e manifestação jurídica desta Procuradoria
Federal Especializada.

Em 08 de outubro de 2020.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em	09/10/2020,	às
15:35,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de
outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	2534494	e	o	código	CRC	E853BA9F.

Referência:	Processo	nº	08620.008626/2020-21 SEI	nº	2534494
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 01183/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.008626/2020-21
INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA DA FUNAI
ASSUNTOS: DIREITOS INDÍGENAS

 
1. Submete-se  a  esse  PFE  FUNAI  minuta  de  portaria  conjunta,  a  ser  subscrita  por  FUNAI  e
IBAMA, cujo desiderato é dispor "sobre procedimentos a serem adotados durante o processo de licenciamento
ambiental de empreendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas cujo
empreendedor seja (m) organizações indígenas".
2. Conforme pontuado pela Assessoria da Presidência, a iniciativa encontra ressonância no Decreto
7.747/2012, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental (PNGATI).
3. Assim, passa-se á análise, dividida em duas partes: a) confronto com outros normativos afetos ou
próximos; b) análise de legalidade/constitucionalidade de cada dispositivo da minuta.

 
CONFRONTO COM OUTROS NORMATIVOS AFETOS OU PRÓXIMOS
 

4. O ato normativo mais próximo sobre o tema é a Portaria Interministerial 60, de 25/03/2015, que
"Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração
pública  federal  em  processos  de  licenciamento  ambiental  de  competência  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama".
5. Essa Portaria Interministerial não diferencia entre empreendedor indígena, usufrutuário ou não de
TI, e empreendedor não indígena, exigindo procedimento de licenciamento, pelo IBAMA, com a cooperação de
outras  entidades  da   Administração  Indireta  envolvidas  (FUNAI,  Palmares,  IPHAN...)  tanto  quando  o
empreendimento em terra indígena parte de usufrutuários indígenas, nos termos do art. 231 CF/88, como quando
parte de não usufrutuários, indígenas ou não.
6. Assim, nota-se que a portaria conjunta que ora se submete a análise quer ser especial em relação à
Portaria Interministerial 60, mas o que se verifica é que, pelo menos no que concerne ao IBAMA, o seu objeto
está na verdade englobado pelo normativo interministerial que, além do mais, foi editado por quatro entidades da
Administração Direta (Ministérios), o que põe em xeque a compatibilidade vertical entre os dois regulamentos
(Interministerial 60 e Portaria Conjunta FUNAI/IBAMA).
7. De todo modo, como a Portaria Interministerial 60 cuida de licenciamentos a cargo do IBAMA,
ainda  que  a  partir  de  componentes  indígenas,  quem  deve  operar  a  conclusão  final  sobre  essa  aparente
incongruência é a PFE IBAMA, por onde necessariamente os presentes autos teriam que tramitar.
8. No que interessa à constitucionalidade não se nota incompatibilidade vertical do quanto se quer
disciplinar e o artigo 231 e 232 da CF/88.

 
ANÁLISE DE LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE CADA DISPOSITIVO DA

MINUTA
 

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/519531186

1 de 2 25/03/21, 10:25



9. O artigo 1 preserva a natureza exclusiva do usufruto indígena ao estabelecer que mesmo quando o
empreendedor seja PJ a porção majoritária da administração seja indígena (organizações de composição mista).
10. O artigo 1 não se imiscui em tema reservado a lei em sentido estrito (aproveitamento de recursos
hídricos, energéticos, pesquisa e lavra de riqueza mineral). Já existe PL tramitando sobreo tema.
11. A Portaria Conjunta também exclui do seu objeto aproveitamento madeireiro submetido á IN 15
IBAMA.
12. Quanto à dispensa de licenciamento ambiental do IBAMA contido no artigo 2 somente o IBAMA
detém competência para opinar a respeito.
13. O procedimento previsto nos artigos 3 e 5 não mostram ilegalidade/inconstitucionalidade.
14. A liberdade de processo de tomada de decisão expresso no artigo 4 coaduna-se com o quanto
estipulado no artigo 6 da Convenção nº 169/OIT.
15. O artigo 6, ao estabelecer opção de licenciamento simplificado pelo IBAMA, deve ser analisado
pela PFE IBAMA.
16. O artigo 7 e 8 da minuta de portaria conjunta, ao estabelecer a necessidade de regularização de
empreendimentos  já  em  curso  quando  da  publicação  do  novo  normativo,  não  confronta  com  a  lei  ou  a
Constituição.

CONCLUSÃO  
Há um aparente  confronto  entre  o  objeto  da  minuta  submetida  a  essa  PFE e  o  quanto   já  é

disciplinado pela Portaria Interministerial nº 60, de 2015, por relação de continência e conteúdo.
Assim,  superada  essa  incongruência  detectada,  não  se  anotam  ilegalidades  ou

inconstitucionalidades  no  texto  proposto  (no  que  se  refere  unicamente  às  atribuições  da  FUNAI,  ou  seja,
excluídos os temas que são afetos unicamente ao IBAMA).

 
À Presidência da FUNAI
    
 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620008626202021 e da chave de acesso e8daee0c

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
519531186 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  21-10-2020  13:30.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00133/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.008626/2020-21
INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA DA FUNAI
ASSUNTOS: DIREITOS INDÍGENAS

 
1. Retorna a essa procuradoria especializada Minuta de Instrução Normativa conjunta, entre IBAMA
e  FUNAI,  que  pretende  regular  o  processo  de  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  ou  atividades
localizados ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas cujo empreendedor sejam os próprios indígenas
usufrutuários  por  meio  de  associações,  organizações  de  composição  mista  de  indígenas  e  não  indígenas,
cooperativas ou diretamente via comunidade indígena.
2. Trata-se de texto que repete, no que toca à questão indígena, o quanto entabulado na minuta de
portaria de seq. 1, já analisada pelo DESPACHO n. 01183/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU.
3. Nesse despacho a única ressalva foi no sentido de potencial choque de disciplinamento entre a
normativa que se queria editar e a Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015.
4. Ocorre que, tendo em vista a análise superveniente feita pelo IBAMA, entende-se que a Instrução
Normativa é especial em relação ao ato mais abstrato (a Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015).
5. De  fato,  tendo  em  vista  o  princípio  da  especialidade,  tem-se  que  no  que  interessa  a
empreendimentos ou atividades desenvolvidos no interior de Terras Indígenas Homologadas, cujo empreendedor
seja a própria etnia usufrutuária do bem da União, deverá ser aplicada a Instrução Normativa que se quer editar.
6. Verifica-se  o  atendimento  do  princípio  da  vontade  majoritária  dos  usufrutuários  indígenas,  a
afastar  qualquer  desvirtuamento  ou  confusão  com  arrendamento  ou  alienação  de  usufruto,  o  que  seria
inconstitucional.
7. Verifica-se o atendimento do princípio da liberdade de decisão e escolha indígena, nos termos do
artigo 6º, da Convenção 169 OIT. Em outros termos, se não houver deliberação positiva indígena documentada,
não poderá ir adiante o projeto/empreendimento.
8. A normativa não se imiscui  no  aproveitamento dos recursos hídricos,  incluídos os potenciais
energéticos, à pesquisa e/ou à lavra das riquezas minerais em Terras Indígenas, conforme disposto no artigo 231, §
3o, da Constituição Federal. A regulação do aproveitamento desses recursos é reserva de lei em sentido estrito.
9. O licenciamento continua a cargo do IBAMA, sendo que a FUNAI fará tão-somente o contributo
de acesso dos indígenas para inicio e acompanhamento desse processo de licenciamento.
10. A normativa estabelece meta para regularização de projetos/empreendimentos que se incluam no
quanto definido em seu artigo 1º, no prazo de dois anos.
11. Isto posto, mantendo a análise de conteúdo presente no DESPACHO n. 01183/2020/GAB/PFE
/PFE-FUNAI/PGF/AGU,  opino  no  sentido  da  legalidade  e  constitucionalidade  da  minuta  de  Instrução
Normativa que consta do seq. 7. Não foram detectadas, sobretudo, afrontas a salvaguardas fixadas pelo STF no
Julgamento da PET 3388/RR.
12. O presente despacho é mero ato opinativo a subsidiar decisão da Presidência da FUNAI, na esfera
de interpretação teleológica dos artigos 231 e 232 da CF/88,  e não adentra em conveniência e oportunidade
extrajurídica quanto a subscrição da minuta de Instrução Normativa submetida a apreciação.
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ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620008626202021 e da chave de acesso e8daee0c

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
575213839 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  09-02-2021  12:23.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.
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3091513                            08027.000506/2018-60

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 782/2021/PRES/FUNAI

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
LUCAS ALVES DE LIMA BARROS DE GOES
Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício sede. Cep: 70064-900 / Brasília-DF

  

Assunto: Posicionamento Funai do PL 490/2007.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08027.000506/2018-60.

  

Senhor Chefe, 

 

1. Trata-se  do  Ofício  nº  224/2021/AFEPAR/MJ,  por  meio  do  qual  o Ministério  da
Justiça e Segurança Pública solicita, a esta Fundação, manifestação quanto ao: "(...) Projeto de Lei
nº 490, de 2007, de autoria do Deputado Homero Pereira PR/MT, que "Altera a Lei n° 6.001, de 19
de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Dados Complementares: Estabelece
que as terras indígenas serão demarcadas através de leis (SEI nº 6469627).

2. Inicialmente  convém  destacar  o  Relatório  que  apresenta  o  voto  do  Relator
(3086711),  o Exmo. Deputado Federal Arthur Oliveira Maia.

3. O  documento  apresenta,  de  forma  acertada  ao  nosso  ver,  a  importância  dos
julgamentos da Pet 3.388/RR, ROMS 29.087/DF, RMS 29.542, ACO 2.224 e ARE 803.462; os
quais demonstram a necessidade de regulamentação dos temas relativos à política indigenista, os
quais muitas vezes têm que ser apreciados pelo judiciário.

4. Tão  relevante  quanto  os  julgados  mencionados,  é  o  acolhimento  do  Parecer  nº
GMF-05, com força normativa, nos termos do §1º do artigo 40 da Lei Complementar 73/93, que
por sua vez adotou o parecer 01/2017/GAB/CGU/AGU, cuja ementa dispôs:

“I. O Supremo Tribunal Federal, no acórdão proferido no julgamento da PET 3.388/RR,
fixou  as  "salvaguardas  institucionais  às  terras  indígenas",  as  quais  constituem  normas
decorrentes da interpretação da Constituição e, portanto, devem ser seguidas em todos os
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processos de demarcação de terras indígenas.
II. A Administração Pública Federal, direta e indireta, deve observar, respeitar e dar efetivo
cumprimento,  em  todos  os  processos  de  demarcação  de  terras  indígenas,  às  condições
fixadas na decisão do Supremo Tribunal Federal na PET 3.388/RR, em consonância com o
que também esclarecido e definido pelo Tribunal no acórdão proferido no julgamento dos
Embargos de Declaração (PET-ED 3.388/RR).”

5. Convém ainda citar as justificativas abaixo colacionadas, com as quais a FUNAI se
coloca de acordo:

“Ademais,  buscamos  deixar  claro  que  os  indígenas  devem  ser  respeitados  em  suas
especificidades  socioculturais,  sem que  isso  sirva  de  impedimento  ao  exercício  de  seus
outros direitos fundamentais.
Dessa  forma,  enxergando  os  indígenas  como cidadãos  brasileiros  que  são,  pretendemos
conceder-lhes  as  condições  jurídicas  para  que,  querendo,  tenham  diferentes  graus  de
interação com o restante da sociedade, exercendo os mais diversos labores, dentro e fora de
suas terras, sem que, é claro, deixem de ser indígenas.
De fato, é inconcebível que os indígenas, de posse de 117 milhões de hectares de terra,
apresentem os piores índices socioeconômicos do País. Não há nada tão contraditório como
o fato de que os indígenas detenham 13,7% do território nacional e, em grande parte, vivam
em condições indignas, de miserabilidade. ”

6. Nesse contexto, consideramos que o substitutivo apresentado pelo relator promove
uma melhor adequação dos processos de demarcação de terras indígenas, assim como, prevê outras
formas de aquisição de terrenos e regula de forma mais clara o uso e os direitos de indígenas e não
indígenas, e também garante a liberdade econômica aos indígenas e suas comunidades que, de
acordo com a  nossa  Constituição,  todo cidadão é  livre  para  o  exercício  de  qualquer  atividade
econômica, salvo restrições devidamente impostas por lei. 

7. Perante o exposto, acreditamos que a proposição trará dignidade, maior liberdade e a
verdadeira emancipação aos povos indígenas.

8. Nestes termos, comunico que esta Fundação se manifesta favorável à aprovação do
PL 490/2007, na forma do Substitutivo apresentado pelo relator Deputado Federal Arthur Oliveira
Maia (DEM/BA) em tramitação na Câmara dos Deputados, que dispõe  sobre a competência da
União nas demarcações das terras indígenas.

 

Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
18/05/2021,	às	15:46,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3091513	e	o	código	CRC	B2A69219.

Referência:	Caso	responda	este	OVcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08027.000506/2018-60 SEI	nº	3091513
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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1822590                             08620.013002/2019-91

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : 08620.013002/2019-91
INTERESSADO : Presidência da FUNAI
ASSUNTO : Vedação ao Plantio de OGM em Terras Indígenas
PARA : Procuradoria Federal Especializada da FUNAI

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ( X ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES

(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO

(   ) OUTROS:

 

D E S P A C H O

 

01 - Trata-se de consulta acerca da constitucionalidade na determinação contida no artigo 1º, da Lei
11.460/2007, cujo teor veda o plantio de Organismos Geneticamente Modificados em Terras Indígenas;

02 -  Ao que parece, a legislação em comento, ao eliminar a possibilidade da introdução de
Organismos Geneticamente Modificados nas terras indígenas, acabou por trazer restrições que seriam inerentes
apenas as Unidades de Conservação Ambiental;

03 - Não parece razoável a pretensão genérica de vinculação de Terras Indígenas à proteção
ambiental. A demarcação de Terras Indígenas é um direito do índio (artigo 231, da CF), já a preservação ambiental
é um dever de todos (artigo 225, da CF). Na Constituição Federal, o meio ambiente é tratado no Título
VIII/Capítulo VI e os índios no Título VIII/Capítulo VIII;

04 - Aparentemente, se é verdade que em razão de suas especificidades culturais, alguns indígenas,
possuem uma convivência mais harmônica com o meio ambiente, o que pode resultar em maior preservação,
também é verdade que caso os indígenas optem por se inserir no modo de produção capitalista, não se pode impor,
por mera ideologia, que ele deixe de exercer qualquer atividade econômica em sua terra, eis que a Terra Indígena é
um direito do índio e não uma imposição preservacionista, tal como uma Unidade de Conservação. A função da
Terra Indígena é, s.m.j., garantir dignidade ao indígena (artigo 1º, III, da CF). Não representa um tolhimento de sua
liberdade de escolha e nem se confunde com a conservação do meio ambiente, eis que a própria preservação do
meio ambiente pode ser consequência da demarcação, mas não é sua causa;
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05 - A própria Constituição Federal garante o uso das terras indígenas para suas atividades
produtivas, as quais se inserem não somente àquelas do modo tradicional, mas também àquelas inseridas no
contexto agrosilvopastoril, sendo este fenômeno bastante comum em grupos indígenas com longo e intenso contato
com a sociedade envolvente e que voluntariamente adotam meios de produção empreendedora para busca de
melhores condições de vida;

06 - Lado outro, a exclusividade do usufruto, das riquezas do solo, dos rios, e dos lagos existentes
nas terras indígenas, é uma espécie de direito real sobre coisa alheia. O usufruto aqui não é apenas a simples posse
de fato sobre a coisa, mas sim o poder de direito, o senhorio dos índios sobre as terras, pelo que de nada adiantaria
para os índios ter o "ius possidendi", com ânimo de possuí-las como próprias, se lhes são impostas restrições
decorrentes de sua utilização econômica, em prejuízo ao respectivo direito real sobre coisa alheia. Parece que o
usufruto exclusivo das terras indígenas, implica necessariamente na possibilidade de, sem restrições, utilizar os
bens e recursos da área;

07 - Valer lembrar que o artigo 7º, da Convenção 169 da OIT, determina 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; 2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos
interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento
econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões
também deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria";

08 - Impende observar, ainda, parece ofensivo ao princípio da isonomia que seja permitido aos
indígenas a utilização econômica de suas terras, inseridas no contexto de produção agrosilvopastoril capitalista,
sendo-lhe aplicada restrição não imposta aos demais concorrentes não indígenas e também inseridos no mesmo
contexto. O indígena é cidadão brasileiro, possuindo todas as garantias fundamentais previstas em nossa
Constituição Federal. São “iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (artigo 5º, caput, CF), bem
como são livres para “o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão” (artigo 5º, XIII, CF);

09 -  Finalmente, parece que a vedação do plantio de Organismo Geneticamente Modificado em
área indígena acaba por gerar um paradoxo ululante. Ora, s.m.j., o aprimoramento das técnicas de melhoramento
genético parece ter papel fundamental na agricultura moderna, eis que viabiliza o enfrentamento de novos desafios
para melhoria na produtividade e até no controle de pragas e doenças e preservação do meio ambiente. A produção
de variedades resistentes diminui a aplicação de defensivos e herbicidas nas lavouras, favorecendo o controle de
pragas e doenças, e, até o plantio direto. Assim, parece existir uma otimização na produção agrícola, mediante
rigoroso controle do CTNBio e para garantia da eficácia e segurança do uso de transgênicos no meio
ambiente. Daí que parece mesmo um antagonismo a vedação do plantio de transgênicos em Terras Indígenas,
notadamente quando todo entorno de tais locais geralmente já efetua o plantio de variedades mais resistentes e,
portanto, mais otimizadas para proteção do meio ambiente, eis que demandariam, dentre outras soluções
ambientais, a menor aplicação de defensivos e herbicidas. Aqui, invoca-se o princípio da razoabilidade, na vertente
da adequação, da necessidade e da proporcionalidade da vedação, visando obter coerência com o sistema
normativo;

10 - Desse modo, submeto o presente expediente à consulta da Procuradoria Federal Especializada
para análise da legalidade da vedação constante do artigo 1º, da Lei 11.460/2007, podendo valer-se de consulta
técnica junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento acerca da otimização, eficácia e segurança da
utilização de Organismos Geneticamente Modificados em relação ao meio ambiente;

Em 16 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva,
Presidente, em 16/12/2019, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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1822590 e o código CRC 2151AFA8.

Referência: Processo nº 08620.013002/2019-91 SEI nº 1822590
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

EM Nº 72 /MMA/MAPA/MJ - 2006 

Brasília, 25 de outubro de 2006.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

                        Submetemos à consideração de Vossa Excelência a proposta de Medida Provisória que dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação, acrescenta dispositivos à Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000, e dá outras providencias.

2.                     A presente Medida Provisória objetiva vedar a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados-OGM nas terras indígenas e nas áreas de unidades de conservação, exceto nas Áreas de Proteção Ambiental,
bem como regrar o plantio de OGM nas áreas que circundam as unidades de conservação, até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo.

3.                     A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC, e estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

4.                     As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com características específicas: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. As Unidades de Proteção Integral - Estação Ecológica; Reserva
Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; Refúgio de Vida Silvestre - têm como objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido, em regra, apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Já as Unidades de Uso Sustentável
- Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; Reserva Particular do Patrimônio Natural - buscam
compatibilizar a Conservação da natureza com a utilização sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

5.                     Independente da categoria, as Unidades de Conservação, dentre outros objetivos, visam contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, bem
como estimular a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais.

6.                     Além de disciplinar a proteção do meio ambiente no interior das unidades de conservação a Lei nº 9.985, de 2000, dispõe que as atividades humanas localizadas no entorno da unidade de conservação estão sujeitas a
normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Tal área de entorno das unidades de conservação foi chamada de zona de amortecimento pelo art. 2º, inciso XVIII da Lei nº 9.985, de
2000.

7.                     A Lei do SNUC, em seu art. 25, determina que as unidades de conservação, exceto as Áreas de Proteção Ambiental-APAs e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural-RPPNs, devem possuir uma zona de
amortecimento.

8.                     Neste sentido com o possível plantio de organismos geneticamente modificados-OGM em larga escala, é urgente que o poder público regule o uso dos OGM tanto no interior das unidades de conservação, como nas zonas
de amortecimento. Trata-se, portanto, de estabelecer medidas de gestão voltadas à biodiversidade e aos recursos genéticos localizados nas unidades de conservação.

9.                     A relevância do tema funda-se no dever constitucional do Poder Público de preservar diversidade e a integridade do patrimônio genético brasileiro. A preservação da diversidade biológica do país é fundamental para o
melhoramento genético futuro.

 10.                  Tem-se, assim, como urgente, vedar a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados no interior das unidades de conservação, exceto nas Áreas de Proteção Ambiental, bem como permitir que o Poder
Executivo estabeleça faixas de exclusão para o plantio de OGM nas áreas que circundam as unidades de conservação, até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo.

11.                   Como conseqüência do estabelecimento de regras para o cultivo organismos geneticamente modificados em unidade de conservação e no seu entorno, se propõem a revogação do art. 11 da Lei nº 10.814, de 15 de
dezembro de 2003, que trata, unicamente, de soja geneticamente modificada.

12.                   Por fim, a proposta de Medida Provisória se fundamenta no Principio da precaução, já amplamente utilizado nas normativas ambientais e de biossegurança.

13.                   Estas, Senhor Presidente, as razões que justificam o encaminhamento da presente Medida Provisória, que ora submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente,

Marina Silva

Luís Carlos Guedes Pinto

Marcio Thomáz Bastos

EMI 72 /MMA/MAPA/MJ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Exm/EMI-...
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
PARECER n. 00003/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.013002/2019-91
INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA DA FUNAI
ASSUNTOS: TERRAS INDÍGENAS

 
ARTIGO 1º, DA LEI 11.460/2007. VEDAÇÃO DE PLANTIO DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS EM TERRAS INDÍGENAS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AS TERRAS INDÍGENAS NÃO SÃO ESPAÇOS
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS PELO LEGISLADOR PARA A CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.

 
Sr. Procurador-Chefe Nacional da FUNAI,
 
I - RELATÓRIO
 

1. Por meio do DESPACHO n. 01032/2019/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU, solicitou-se manifestação
sobre a "consulta formulada pela Presidência da FUNAI no que toca à compatibilidade vertical do artigo 1º, da Lei
11.460/2007, cujo teor veda o plantio de Organismos Geneticamente Modificados em Terras Indígenas. Os parâmetros
supostamente violados seriam o princípio da isonomia material, empreendedorismo indígena, liberdade laboral, além de
equívocos documentados quando da tramitação da norma no Parlamento, quando se fez confundir proteção ambiental
com proteção de interesses indígenas."

 
2. A Consulta elaborada pela Presidência da FUNAI de n. 1822590 possui o seguinte conteúdo:

 
01 - Trata-se de consulta acerca da constitucionalidade na determinação contida no artigo 1º, da
Lei11.460/2007, cujo teor veda o plantio de Organismos Geneticamente Modificados em Terras
Indígenas;
02 - Ao que parece, a legislação em comento, ao eliminar a possibilidade da introdução de
Organismos Geneticamente Modificados nas terras indígenas, acabou por trazer restrições que
seriam inerentesa penas as Unidades de Conservação Ambiental;
03 - Não parece razoável a pretensão genérica de vinculação de Terras Indígenas à proteção
ambiental. A demarcação de Terras Indígenas é um direito do índio (artigo 231, da CF), já a
preservação ambiental é um dever de todos (artigo 225, da CF). Na Constituição Federal, o meio
ambiente é tratado no TítuloVIII/Capítulo VI e os índios no Título VIII/Capítulo VIII.
04 - Aparentemente, se é verdade que em razão de suas especificidades culturais, alguns
indígenas,possuem uma convivência mais harmônica com o meio ambiente, o que pode resultar
em maior preservação, também é verdade que caso os indígenas optem por se inserir no modo de
produção capitalista, não se pode impor, por mera ideologia, que ele deixe de exercer qualquer
atividade econômica em sua terra, eis que a Terra Indígena é um direito do índio e não uma
imposição preservacionista, tal como uma Unidade de Conservação. A função da Terra Indígena
é, s.m.j., garantir dignidade ao indígena (artigo 1º, III, da CF). Não representa um tolhimento de
sua liberdade de escolha e nem se confunde com a conservação do meio ambiente, eis que a
própria preservação do meio ambiente pode ser consequência da demarcação, mas não é sua
causa;
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05 - A própria Constituição Federal garante o uso das terras indígenas para suas atividades
produtivas, as quais se inserem não somente àquelas do modo tradicional, mas também àquelas
inseridas no contexto agrosilvopastoril, sendo este fenômeno bastante comum em grupos
indígenas com longo e intenso contato com a sociedade envolvente e que voluntariamente adotam
meios de produção empreendedora para busca de melhores condições de vida;
06 - Lado outro, a exclusividade do usufruto, das riquezas do solo, dos rios, e dos lagos existentes
nas terras indígenas, é uma espécie de direito real sobre coisa alheia. O usufruto aqui não é apenas
a simples posse de fato sobre a coisa, mas sim o poder de direito, o senhorio dos índios sobre as
terras, pelo que de nada adiantaria para os índios ter o "ius possidendi", com ânimo de possuí-las
como próprias, se lhes são impostas restrições decorrentes de sua utilização econômica, em
prejuízo ao respectivo direito real sobre coisa alheia. Parece que o usufruto exclusivo das terras
indígenas, implica necessariamente na possibilidade de, sem restrições, utilizar os bens e recursos
da área;
07 - Valer lembrar que o artigo 7º, da Convenção 169 da OIT, determina que: "1. Os povo
sinteressados 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; 2. A melhoria das
condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com a sua
participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global
das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões
também deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria";
08 - Impende observar, ainda, parece ofensivo ao princípio da isonomia que seja permitido aos
indígenas a utilização econômica de suas terras, inseridas no contexto de produção
agrosilvopastoril capitalista, sendo-lhe aplicada restrição não imposta aos demais concorrentes
não indígenas e também inseridos no mesmo contexto. O indígena é cidadão brasileiro, possuindo
todas as garantias fundamentais previstas em nossa Constituição Federal. São “iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza” (artigo 5º, caput, CF), bem como são livres para “o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão” (artigo 5º, XIII, CF);
09 - Finalmente, parece que a vedação do plantio de Organismo Geneticamente Modificado em
área indígena acaba por gerar um paradoxo ululante. Ora, s.m.j., o aprimoramento das técnicas de
melhoramento genético parece ter papel fundamental na agricultura moderna, eis que viabiliza o
enfrentamento de novos desafios para melhoria na produtividade e até no controle de pragas e
doenças e preservação do meio ambiente. A produção de variedades resistentes diminui a
aplicação de defensivos e herbicidas nas lavouras, favorecendo o controle de pragas e doenças, e,
até o plantio direto. Assim, parece existir uma otimização na produção agrícola, mediante rigoroso
controle do CTNBio e para garantia da eficácia e segurança do uso de transgênicos no meio
ambiente. Daí que parece mesmo um antagonismo a vedação do plantio de transgênicos em Terras
Indígenas, notadamente quando todo entorno de tais locais geralmente já efetua o plantio de
variedades mais resistentes e, portanto, mais otimizadas para proteção do meio ambiente, eis que
demandariam, dentre outras soluções ambientais, a menor aplicação de defensivos e herbicidas.
Aqui, invoca-se o princípio da razoabilidade, na vertente da adequação, da necessidade e da
proporcionalidade da vedação, visando obter coerência com o sistema normativo;

 
3. Ao final, solicitou-se desta PFE FUNAI a análise da legalidade da vedação constante do artigo 1º, da Lei
11.460/2007, podendo valer-se de consulta técnica junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento acerca da
otimização, eficácia e segurança da utilização de Organismos Geneticamente Modificados em relação ao meio ambiente.

 
II - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
 

4. A Lei nº11.105/2005, por meio do art. 3°, inciso V,  definiu organismo geneticamente modificado (OGM)
como aquele cujo material genético - ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética,
estabelecendo, para estes e seus derivados, normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o
cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a
pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no eio ambiente e o descarte. A matéria foi regulamentada
pelo decreto nº 5.591/2005.
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5. O artigo 1° da Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007, que dispõe sobre o plantio de organismos
geneticamente modificados em unidades de conservação; acrescenta dispositivos à Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e
à Lei no 11.105, de 24 de março de 2005; revoga dispositivo da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003; e dá outras
providências, prescreve o seguinte:

       
Art. 1o  Ficam vedados a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas terras
indígenas e áreas de unidades de conservação, exceto nas Áreas de Proteção Ambiental. 

 
6. A Exposição de Motivos Nº 72 /MMA/MAPA/MJ - 2006 Brasília, 25 de outubro de 2006 expõe que o
objetivo de tal norma é "contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território
nacional e nas águas jurisdicionais, bem como estimular a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas
naturais." A referida EM ainda preceitua que:

É dever constitucional do Poder Público de preservar diversidade e a integridade do patrimônio
genético brasileiro;
A preservação da diversidade biológica do país é fundamental para o melhoramento genético futuro;
A vedação prevista se fundamenta no Principio da precaução, já amplamente utilizado nas normativas
ambientais e de biossegurança.

7. Não se discute que a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional
é necessária e deve ser feita mediante a vedação de pesquisa e do cultivo de organismos geneticamente modificados nas
terras indígenas que sejam sobrepostas a unidades de conservação (exceto se Área de Proteção Ambiental). Isso porque as
unidades de conservação, conforme o art. 2° da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, são os espaços territoriais e seus
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção.

 
8. Contudo, as terras indígenas, quando não sobrepostas a unidades de conservação, muito embora devam
prezar pelo  meio ambiente ecologicamente equilibrado, com base no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, não
foram criadas com esse objetivo com os quais se criaram as unidades de conservação, qual seja de conservação ambiental.
Ainda que as terras indígenas sejam de domínio da União, essas terras não foram previamente escolhidas pelo Poder
Público para que haja a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas
jurisdicionais.

 
9. Em sentido contrário ao parágrafo anterior, tem-se que o PARECER n. 00069/2018/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU entendeu que se deve considerar as áreas indígenas, para os fins legais, como áreas de especial
proteção, em atenção aos princípios hermenêuticos aplicáveis, e em observância ao art. 225, § 1º, inciso III, da
Constituição Federal, cumulado com a Convenção da Diversidade Biológica (ratificada pelo Congresso Nacional por
meio do Decreto Legislativo nº  2/1994 e promulgada pelo Decreto nº 2.519/1998), regulamentada pelo Decreto nº
5.758/2006.

 
10. O 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 disciplina que, para assegurar a efetividade do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,,
incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Este dispositivo foi regulamento por meio da
Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.

 
11. O Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, por sua vez, estabelece as seguintes Diretrizes do Plano
Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP para os povos indígenas bem como os seguintes eixos temáticos dos
objetivos e das ações para as terras indígenas:

 
1. Os princípios e diretrizes são os pilares do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas -
PNAP e devem orientar as ações que se desenvolverão para o estabelecimento de um sistema
abrangente de áreas protegidas ecologicamente representativo, efetivamente manejado, integrado
a áreas terrestres e marinhas mais amplas, até 2015.
(...)
1.2. Diretrizes.
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(...)
IX - assegurar os direitos territoriais das comunidades quilombolas e dos povos indígenas como
instrumento para conservação de biodiversidade;
(...)
XI - assegurar o envolvimento e a qualificação dos diferentes atores sociais no processo de
tomada de decisão para a criação e para a gestão das áreas protegidas, garantindo o respeito ao
conhecimento e direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais;
2. O detalhamento dos objetivos e das ações para o SNUC, para as terras indígenas e para as terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos é orientado sob a forma de quatro
eixos temáticos interligados e inter-relacionados, conforme o Programa de Trabalho sobre Áreas
Protegidas da Convenção sobre Diversidade Biológica (Decisão VII/28).
(...)
2.1. Eixo Temático - Planejamento, Fortalecimento e Gestão: propõe ações relacionadas à
implementação e ao fortalecimento do SNUC e à gestão da biodiversidade nas terras indígenas e
nas terras quilombolas. Formulado no âmbito da abordagem ecossistêmica, busca a efetividade do
conjunto de áreas protegidas e sua contribuição para a redução da perda de diversidade biológica.
2.2. Eixo Temático - Governança, Participação, Eqüidade e Repartição de Custos e Benefícios:
prevê ações relacionadas:
        I - à participação dos povos indígenas, comunidades quilombolas e locais na gestão das
unidades de conservação e outras áreas protegidas;
        II - ao estabelecimento de sistemas de governança;
        III - à repartição eqüitativa dos custos e benefícios; e
        IV - à integração entre unidades de conservação e entre outras áreas protegidas.
2.3. Eixo Temático - Capacidade Institucional: ações relacionadas ao desenvolvimento e ao
fortalecimento da capacidade institucional para gestão do SNUC e para conservação e uso
sustentável da biodiversidade nas terras indígenas e nas terras quilombolas. Prevê, ainda, o
estabelecimento de normas, bem como de uma estratégia nacional de educação e de comunicação
para as áreas protegidas.
2.4. Eixo Temático - Avaliação e Monitoramento: ações relacionadas à avaliação e ao
monitoramento das áreas protegidas, bem como à gestão, ao monitoramento e à avaliação do
PNAP.
(...)
4. Eixo Temático - Governança, Participação, Eqüidade e Repartição de Custos e Benefícios
(...)
II - ESTRATÉGIAS:
c) garantir que qualquer reassentamento ou restrição de uso da terra ou dos recursos biológicos
por povos indígenas, comunidades quilombolas ou locais só ocorra após o consentimento prévio e
informado dessas comunidades, que deverá ser obtido em conformidade com a legislação nacional
e as obrigações internacionais;
(...)
Dos Objetivos Gerais, Objetivos Específicos e Estratégias Nacionais para as Terras Indígenas e
Terras Ocupadas por Remanescentes das Comunidades dos Quilombos.
II - ESTRATÉGIAS:
a) articular com os órgãos governamentais competentes, comunidades e organizações indígenas a
formulação e implementação de um programa nacional de conservação e uso sustentável da
diversidade biológica em terras indígenas; e
(...)
 

12. Tendo em vista os dispositivos transcritos nos itens 10 e 11, tem-se que o legislador criou as unidades de
conservação para atender o ditame constitucional para se ter áreas especialmente protegidas. E que o Decreto nº 5.758, de
13 de abril de 2006 prevê a gestão da biodiversidade nas terras indígenas, com diretriz em assegurar os direitos territoriais
das comunidades quilombolas e dos povos indígenas como instrumento para conservação de biodiversidade. Contudo,
garante que qualquer restrição de uso da terra ou dos recursos biológicos por povos indígenas somente deverá ocorrer
após o consentimento prévio e informado dessas comunidades, que deverá ser obtido em conformidade com a legislação
nacional e as obrigações internacionais.
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13. Assim, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil ao assinar a Convenção sobre Diversidade
Biológica, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, em 1992,
aprovada pelo Decreto Legislativo no 2, de 3 de fevereiro de 1994, e promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março
de 1998, é desejável que as terras indígenas sejam instrumento para conservação de biodiversidade, e que os indígenas
sejam sempre consultados antes da restrição de uso da terra ou dos recursos biológicos pertencente a eles. 

 
14. Dessa forma, tem-se que a Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007, ao vedar a pesquisa e o cultivo de
organismos geneticamente modificados nas terras indígenas, padece de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista que
a Constituição Federal de 1988 não impõe que as terras indígenas sejam áreas especialmente protegidas, e o legislador
também assim não regulamentou a matéria. Ademais, tal Lei afronta a Convenção sobre Diversidade Biológica, da qual o
Brasil é signatário, uma vez que impõe uma restrição de uso da terra ou dos recursos biológicos pertencente aos indígenas
sem a consulta prévia deles, uma vez que possuem plena capacidade para tanto.

 
15. Frise-se ainda que não faz sentido em permitir os organismos geneticamente modificados em Áreas de
Proteção Ambiental, espécie de unidade de conservação de uso sustentável, e vedar o uso desses organismos em terras
indígenas. Se os povos indígenas acharem por bem inserir os organismos geneticamente modificados, tal decisão terá
validade, uma vez que possuem personalidade jurídica, e assim como todos os demais particulares, deverá respeitar a
RESOLUÇÃO CONAMA nº 305, de 12 de junho de 2002, que dispõe sobre Licenciamento Ambiental, Estudo de
impacto Ambiental e Relatório de impacto no Meio Ambiente de atividades e empreendimentos com Organismos
geneticamente Modificados e seus derivados, bem como a Lei n. 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº
2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

 
16. A Constituição Federal de 1988 preceitua o seguinte sobre os indígenas nos artigos 231 e 232:

 
 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no
interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo
em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do
processo.
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17. Com base no citado § 1° da CF/88, deve haver a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-
estar dos povos indígenas e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E o
§ 2° do mesmo diploma legal garante aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes. Dessa forma, reitera-se que não há óbice constitucional para que as comunidades indígenas façam utilização
de Organismos Geneticamente Modificados, desde que tal uso não afete, mesmo que em grau mínimo, a preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições.

 
18. Importante também frisar que o exercício de atividades agrícolas pelos indígenas encontra amparo
jurídico no postulado constitucional do usufruto exclusivo (art. 231, § 2º), que compreende, segundo a norma
infraconstitucional recepcionada, “o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades
existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades” (art.
24 da Lei nº 6.001/73).

 
19. Nesse contexto, impende ainda registrar que uma das diretrizes da Política Nacional de Gestão Territorial
e Ambiental de Terras Indígenas. por meio do art. 3º, V, do Decreto nº 7.747/2012, é contribuir “para a manutenção dos
ecossistemas nos biomas das terras indígenas por meio da proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais
imprescindíveis à reprodução física e cultural das presentes e futuras gerações dos povos indígenas”.  Ademais, a Lei nº
6.001/73, em seu art. 18, caput e § 1º, disciplina que as atividades agrícolas devem ser exercidas diretamente pelos
próprios indígenas ou por suas comunidades.

 
20.  Convém ressaltar que, conforme o Parecer nº13/2013/GMSS/CONEP/PFE/IBAMA/-SEDE/PGF/AGU,
aprovado com ressalva pelo Despacho nº132/2013/ptt/CONEP/PFE-IBAMA-Sede/PGF/AGU, o IBAMA pode e deve
promover registro, autorização ou fiscalização em relação a atividades de OGM e seus derivados, a serem liberados nos
ecossistemas naturais, prestando informações ao Sistema de Informações de Biossegurança, consoante legislação em
comento (arts.16, caput e, 19 §2º da Lei nº11.105/2005 c/c arts.53 e §2º, III, 55 a 57, do Decreto nº5.591/2005), desde que
observadas as decisões proferidas pelo CTNBio, ou pelo CNBS.

 
21. O mencionado parecer ainda dispõe, no que se refere à proteção ambiental, que em matéria de registro e
fiscalização, além de autorizações e licenças ambientais, cabe ao órgão do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito de
suas competências, emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam ogm e seus
derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento
desta lei.

 
22. Assim, do ponto de vista jurídico, a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas
terras indígenas é ilegal porém não é inconstitucional, o que enseja o pedido de declaração da inconstitucionalidade de tal
vedação. Contudo, aconselha-se que haja parecer técnico no sentido de atestar que a pesquisa e o cultivo de organismos
geneticamente modificados nas terras indígenas não afeta de nenhum modo a preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 
23. Em suma, embora a consulta tenha mencionado aspectos positivos do "plantio de variedades mais
resistentes e, portanto, mais otimizadas para proteção do meio ambiente, eis que demandariam, dentre outras soluções
ambientais, a menor aplicação de defensivos e herbicidas", o que se pretende com o acionamento da área técnica é saber
quais os possíveis efeitos negativos da utilização de Organismos Geneticamente Modificados para as comunidades
indígenas, conforme item 17, para que se possa subsidiar possível Ação Direta de Inconstitucionalidade.

 
III - CONCLUSÃO
 

24. Diante do exposto, opina-se no sentido de que a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente
modificados nas terras indígenas é ilegal, mas não há vedação constitucional para tanto, caso seja esta a vontade de uma
determinada comunidade indígena. Contudo, aconselha-se que haja parecer técnico da FUNAI no sentido de atestar que
a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas terras indígenas não afeta de nenhum modo a
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições, para que se possa subsidiar possível Ação Direta de Inconstitucionalidade.

 
25. Por fim, tem-se que a presente análise cinge-se aos aspectos jurídicos da matéria proposta e de
regularidade processual, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, financeiros ou que exijam exercício da
discricionariedade administrativa dos setores e gestores competentes desta Fundação.



06/03/2020 https://sapiens.agu.gov.br/documento/382222713

https://sapiens.agu.gov.br/documento/382222713 7/7

 
À consideração superior.
 
Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
 
 

ANDRÉA SANTIAGO DRUMOND
PROCURADORA FEDERAL

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620013002201991 e da chave de acesso c82d66b5
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00208/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.013002/2019-91
INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA DA FUNAI
ASSUNTOS: TERRAS INDÍGENAS

 
1. Aprovo, por seus próprios e claros fundamentos, o PARECER n. 00003/2020/COAF/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU.
2. O parecer conclui, por diversas razões técnico-jurídicas ali expostas, na direção da incompatibilidade
vertical do artigo 1º, da Lei 11.460/2007, cujo teor veda o plantio de Organismos Geneticamente Modificados em Terras
Indígenas. Em suma síntese, restam violados o parâmetro da isonomia material e da liberdade de usufruto indígena sobre
as terras que tradicionalmente ocupam. 
3. Trata-se de demanda de análise procedente da Presidência da FUNAI dentro do contexto de condução da
política pública indígena voltada para o etnodesenvolvimento que, salvo melhor juízo, é cara ao Executivo Federal.
4. Isto posto, considerando que um eventual questionamento abstrato da norma perpassa a legitimidade ativa
daqueles elencados no artigo 103 da Carta Política, sobrelevando por razões óbvias, nesse rol, o Presidente da República,
considero razoável, como opinativo inicial, a remessa do feito à Procuradoria-Geral Federal, que poderá ou não dar
andamento ao pleito rumo ao Ministro de Estado da Advocacia-Geral da União/SGCT, que faz a assessoria jurídica direta
do mais alto mandatário administrativo da República.
5.   Por outro lado, conforme exposto também no parecer, o IBAMA é diretamente interessado no debate,
até porque vem autuando comunidades indígenas em face do plantio de Organismos Geneticamente Modificados em
terras sobre as quais exercem usufruto. Essas autuações, na opinião da PFE/FUNAI, estão ocorrendo a partir de uma
fundamentação jurídica inconstitucional, de modo que no entendimento dessa especializada o mais recomendado é a
suspensão imediata dessas autuações. 
6. Isto posto, remeto as conclusões da análise à Presidência da FUNAI, sugerindo o envio das mesmas à
Subchefia Para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, à Procuradoria-Geral Federal e à
Presidência do IBAMA.

 
Brasília, 05 de março de 2020.
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620013002201991 e da chave de acesso c82d66b5

 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO OSORIO DO VALLE SIMEAO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 389471127 no endereço eletrônico
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00115/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 08620.013002/2019-91
INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA DA FUNAI
ASSUNTOS: TERRAS INDÍGENAS

 
1. Solicita  a  PFE-FUNAI  a  manifestação  da  autarquia  quanto  ao  DESPACHO  n.  00208/2020
/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU, que aprovou com complementação o PARECER n. 00003/2020/COAF/PFE
/PFE-FUNAI/PGF/AGU, os quais entendem pela necessidade ajuizamento de ADI em face do art.  1º da  Lei
11.460/2007.
2. Recomendou-se a imediata suspensão das autuações com base nas manifestações lançadas aos
autos, com remessa à PFE-IBAMA.
3. Recebo o expediente enquanto solicitação de manifestação da PFE-IBAMA acerca do tema, ante
a impossibilidade de que as recomendações sejam endereçadas pela PFE-FUNAI ao Presidente do Ibama.
4. Analisando  a  recomendação  do  item  n.  5  do  DESPACHO  n.  00208/2020/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU tenho por manifestar-me contrariamente a essa, porquanto vedado ao  Presidente do Ibama
deixar de aplicar legislação, ainda que argumentada inconstitucional, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
entendeu no passado que essa seria atribuição exclusiva da Presidência da República. Vejamos:

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA  PROVISORIA.
REVOGAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR. - POR SER A MEDIDA PROVISORIA ATO
NORMATIVO COM FORÇA DE LEI, NÃO E ADMISSIVEL SEJA RETIRADA DO
CONGRESSO NACIONAL A QUE FOI REMETIDA PARA O EFEITO DE SER, OU
NÃO,  CONVERTIDA  EM  LEI.  -  EM  NOSSO  SISTEMA  JURÍDICO,  NÃO  SE
ADMITE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO
NORMATIVO COM FORÇA DE LEI POR LEI OU POR ATO NORMATIVO COM
FORÇA DE LEI POSTERIORES. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA
LEI OU DOS ATOS NORMATIVOS E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER
JUDICIARIO. OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, POR SUA CHEFIA
- E ISSO MESMO TEM SIDO QUESTIONADO COM O ALARGAMENTO DA
LEGITIMAÇÃO ATIVA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -,
PODEM TÃO-SÓ DETERMINAR AOS SEUS ÓRGÃOS SUBORDINADOS QUE
DEIXEM DE APLICAR ADMINISTRATIVAMENTE AS LEIS OU ATOS COM
FORÇA  DE  LEI  QUE  CONSIDEREM  INCONSTITUCIONAIS.  -  A  MEDIDA
PROVISORIA N.  175,  POREM, PODE SER INTERPRETADA (INTERPRETAÇÃO
CONFORME  A  CONSTITUIÇÃO)  COMO  AB-ROGATÓRIA  DAS  MEDIDAS
PROVISORIAS  N.S.  153  E  156.  SISTEMA  DE  AB-ROGAÇÃO  DAS  MEDIDAS
PROVISORIAS  DO  DIREITO  BRASILEIRO.  -  REJEIÇÃO,  EM  FACE  DESSE
SISTEMA DE AB-ROGAÇÃO, DA PRELIMINAR DE QUE A PRESENTE AÇÃO
DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  ESTA  PREJUDICADA,  POIS  AS
MEDIDAS  PROVISORIAS  N.S.  153  E  156,  NESTE  MOMENTO,  SÓ  ESTAO
SUSPENSAS  PELA  AB-ROGAÇÃO  SOB  CONDIÇÃO  RESOLUTIVA,  AB-
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ROGAÇÃO QUE SÓ SE TORNARA DEFINITIVA SE A MEDIDA PROVISORIA N.
175 VIER A SER CONVERTIDA EM LEI. E ESSA SUSPENSÃO, PORTANTO, NÃO
IMPEDE QUE AS MEDIDAS PROVISORIAS SUSPENSAS SE REVIGOREM, NO
CASO DE NÃO CONVERSAO DA AB-ROGANTE. - O QUE ESTA PREJUDICADO,
NESTE MOMENTO EM QUE A AB-ROGAÇÃO ESTA EM VIGOR, E O PEDIDO DE
CONCESSÃO DE LIMINAR, CERTO COMO E QUE ESSA CONCESSÃO SÓ TEM
EFICACIA  DE  SUSPENDER  "EX  NUNC"  A  LEI  OU  ATO  NORMATIVO
IMPUGNADO.  E,  EVIDENTEMENTE,  NÃO  HÁ  QUE  SE  EXAMINAR,  NESTE
INSTANTE, A SUSPENSÃO DO QUE JA ESTA SUSPENSO PELA AB-ROGAÇÃO
DECORRENTE  DE  OUTRA  MEDIDA  PROVISORIA  EM  VIGOR.  PEDIDO  DE
LIMINAR  JULGADO  PREJUDICADO  "SI  ET  IN  QUANTUM".(ADI  221  MC,
Relator(a):    Min.  MOREIRA  ALVES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  29/03/1990,  DJ
22-10-1993 PP-22251 EMENT VOL-01722-01 PP-00028, grifos nossos)

5. Veja-se que mesmo que se buscasse ofertar efeito erga omnes a decisão de controle difuso do
Supremo Tribunal Federal seria indispensável a adoção do rito previsto no Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de
1997, conforme reafirmado de maneira vinculante no Parecer nº GMF - 03/2016, aprovado pelo Presidente da
República.
6. Em segundo lugar, como apontado no âmbito das manifestações anteriores da PFE-IBAMA, o
Ibama trata-se de órgão executor da matéria, sendo que a manifestação de fundo deve ser realizada pela CTNBio e
CNBS, na forma do art. 53 do Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005 c/c art. 8º, §1º, I, e art. 14, XVI, da
Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, restituindo o feito à PFE-FUNAI para que encaminhe aos respectivos
órgãos de consultoria jurídica para manifestação ou para que a Presidência da FUNAI solicite manifestação desses
órgãos da União. Diga-se, a vinculatividade da posição do Ibama àquela do CTNBio restou definida de maneira
obrigatória no Parecer nº GM - 032, aprovado pelo Presidente da República.
7. Por derradeiro, apenas a título de colaboração com o deslinde do tema, considero que, a par da
discussão quanto à (in)constitucionalidade do dispositivo, seria recomendável que fossem abordados os efeitos da
superveniência do Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007, que promulgou a Convenção sobre a Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005.
8. Observe-se  que  o  referido  tratado  teve  sua  ratificação  em agosto  de  2007,  quando  a  Lei  n.
11.460/2007 foi promulgada em março de 2007, de maneira que é cogitável que a normatividade do art. 1º desse
diploma tenha sido afetado pelo art. 13 do citado pacto de seguinte redação:

Artigo 13 - Integração da cultura no desenvolvimento sustentável
As  Partes  envidarão  esforços  para  integrar  a  cultura  nas  suas  políticas  de
desenvolvimento,  em  todos  os  níveis,  a  fim  de  criar  condições  propícias  ao
desenvolvimento sustentável e, nesse marco, fomentar os aspectos ligados à proteção e
promoção da diversidade das expressões culturais.

 
9. Tal  debate,  contudo,  deve  ser  dirimido   entre  a  PFE-FUNAI  e  os  órgãos  de  consultoria
do  CTNBio/CNBS, de maneira que, com essas observações,  restituo o feito à PFE-FUNAI, sem prejuízo da
ciência da Presidência da autarquia e do Departamento de Consultoria da PGF.

Brasília, 24 de março de 2020.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620013002201991 e da chave de acesso c82d66b5

 

Documento assinado eletronicamente  por  THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de  acordo com os  normativos
legais aplicáveis.  A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 397939628 no
endereço  eletrônico  http://sapiens.agu.gov.br.  Informações  adicionais:  Signatário  (a):  THIAGO ZUCCHETTI
CARRION.  Data  e  Hora:  24-03-2020  12:22.  Número  de  Série:  6846385561768922646115160933.  Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

 
NOTA n. 00056/2020/DEPCONSU/PGF/AGU

 
NUP: 08620.013002/2019-91
INTERESSADO: Procuradoria Federal Especializada junto à Funai.
ASSUNTO: Vedação do plantio de organismos geneticamente modificados em terras indígenas

 
                           Senhora Diretora do Departamento de Consultoria,
 

1.                          A Procuradoria Federal Especializada junto à Funai emitiu o PARECER n.
00003/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (Seq. 3), com a seguinte conclusão:

 
“....
24.                    Diante  do exposto,  opina-se  no sentido de que a  pesquisa  e  o  cultivo de
organismos geneticamente modificados nas terras indígenas é ilegal, mas não há vedação
constitucional  para  tanto,  caso  seja  esta  a  vontade  de  uma  determinada  comunidade
indígena. Contudo, aconselha-se que haja parecer técnico da FUNAI no sentido de atestar
que a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas terras indígenas
não afeta de nenhum modo a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-
estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e
tradições, para que se possa subsidiar possível Ação Direta de Inconstitucionalidade.
 
25.          Por fim, tem-se que a presente análise cinge-se aos aspectos jurídicos da matéria
proposta  e  de  regularidade  processual,  abstendo-se  quanto  aos  aspectos  técnicos,
financeiros ou que exijam exercício da discricionariedade administrativa dos setores e
gestores competentes desta Fundação”.
 

2.                         Ao analisar o sobredito Parecer, o DESPACHO n. 00208/2020/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU (Seq. 4), apontou:

 
“...
4.             Isto posto, considerando que um eventual questionamento abstrato da norma
perpassa  a  legitimidade  ativa  daqueles  elencados  no  artigo  103  da  Carta  Política,
sobrelevando por razões óbvias, nesse rol, o Presidente da República, considero razoável,
como opinativo inicial, a remessa do feito à Procuradoria-Geral Federal, que poderá ou
não  dar  andamento  ao  pleito  rumo  ao  Ministro  de  Estado  da  Advocacia-Geral  da
União/SGCT, que faz a assessoria jurídica direta do mais alto mandatário administrativo
da República.
 
5.             Por outro lado, conforme exposto também no parecer, o IBAMA é diretamente
interessado  no  debate,  até  porque  vem autuando  comunidades  indígenas  em face  do
plantio  de  Organismos Geneticamente  Modificados  em terras  sobre  as  quais  exercem
usufruto. Essas autuações, na opinião da PFE/FUNAI, estão ocorrendo a partir de uma

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/408389418

1 de 3 01/03/21, 21:23



fundamentação  jurídica  inconstitucional,  de  modo  que  no  entendimento  dessa
especializada o mais recomendado é a suspensão imediata dessas autuações.
 
6.             Isto posto, remeto as conclusões da análise à Presidência da FUNAI, sugerindo
o  envio  das  mesmas  à  Subchefia  Para  Assuntos  Jurídicos  da  Secretaria-Geral  da
Presidência da República, à Procuradoria-Geral Federal e à Presidência do IBAMA”.

 
3.                     Indo os autos à Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA, foi lavrado o
DESPACHO n. 00115/2020/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Seq.7), que realçou:

 
“...
6.             Em segundo lugar, como apontado no âmbito das manifestações anteriores da
PFE-IBAMA, o Ibama trata-se de órgão executor da matéria, sendo que a manifestação
de fundo deve ser realizada pela CTNBio e CNBS, na forma do art. 53 do Decreto nº
5.591, de 22 de novembro de 2005 c/c art. 8º, §1º, I, e art. 14, XVI, da Lei nº 11.105, de
24  de  março  de  2005,  restituindo  o  feito  à  PFE-FUNAI  para  que  encaminhe  aos
respectivos órgãos de consultoria jurídica para manifestação ou para que a Presidência da
FUNAI  solicite  manifestação  desses  órgãos  da  União.  Diga-se,  a  vinculatividade  da
posição do Ibama àquela do CTNBio restou definida de maneira obrigatória no Parecer nº
GM - 032, aprovado pelo Presidente da República.
 
7.                          Por  derradeiro,  apenas  a  título  de  colaboração com o deslinde do tema,
considero que, a par da discussão quanto à (in)constitucionalidade do dispositivo, seria
recomendável que fossem abordados os efeitos da superveniência do Decreto nº 6.177, de
1º de agosto de 2007,  que promulgou  a Convenção sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005.
 
8.                  Observe-se que o referido tratado teve sua ratificação em agosto de 2007,
quando  a  Lei  n.  11.460/2007  foi  promulgada  em março  de  2007,  de  maneira  que  é
cogitável que a normatividade do art. 1º desse diploma tenha sido afetado pelo art. 13 do
citado pacto de seguinte redação:
 
Artigo 13 - Integração da cultura no desenvolvimento sustentável
As Partes envidarão esforços para integrar a cultura
nas suas políticas de desenvolvimento, em todos os
níveis,  a  fim  de  criar  condições  propícias  ao
desenvolvimento  sustentável  e,  nesse  marco,
fomentar  os  aspectos  ligados  à  proteção  e
promoção da diversidade das expressões culturais.

 

 
9.             Tal debate, contudo, deve ser dirimido entre a PFE-FUNAI e os órgãos de
consultoria do CTNBio/CNBS, de maneira que, com essas observações, restituo o feito à
PFE-FUNAI, sem prejuízo da ciência da Presidência da autarquia e do Departamento de
Consultoria da PGF”.
 

4.                    Veja que o Parecer n. 00003/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (item 24), em
sua conclusão, ponderou sobre a necessidade da produção de parecer técnico pela FUNAI, atestando situações
quanto  ao  uso  de  organismos  geneticamente  modificados  nas  terras  indígenas  para  que  possa  subsidiar  o
ajuizamento de ADI, o que não ocorreu.

 
5.                    Noutro aspecto, a PFE/IBAMA (Seq. 7) sugeriu, entre outro ponto, o debate prévio do
tema com o Conselho Nacional de Biossegurança –CNBS e a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança –
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CTNBio, de acordo com a Lei 11.105, de 24 de maio de 2005 e o Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005,
que regulamentou dispositivos da mencionada Lei.

 
6.                        Assim, o que se vislumbra é que existem pendências/propostas adicionais para o
completo delineamento da questão principal, de sorte que é recomendável a restituição dos autos para avaliação
da PFE/FUNAI.

 
                           À consideração superior.
 

Brasília, 15 de abril de 2020
 

 
ANTÔNIO EDGARD GALVÃO SOARES PINTO

Procurador Federal
Mat. Siape 1358429

Núcleo de Assessoramento da atuação junto ao TCU
 

 
                                De acordo.
 

Brasília,        de           de 2020.
 

 
 

INGRID PEQUENO SÁ GIRÃO
Diretora do Departamento de Consultoria/PGF

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620013002201991 e da chave de acesso c82d66b5

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEQUENO SA GIRAO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 408389418 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações  adicionais:  Signatário  (a):  INGRID PEQUENO SA GIRAO.
Data e Hora: 20-04-2020 11:15. Número de Série: 17161680. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO EDGARD GALVAO SOARES PINTO, de acordo com os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
408389418 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANTONIO
EDGARD  GALVAO  SOARES  PINTO.  Data  e  Hora:  15-04-2020  11:34.  Número  de  Série:
5289817675956388011. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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Terra Indígena Sangradouro/Grande

Ofício: N9. 25/2020 Em, 01/05/2020

A: Fundação Nacional do Índio-FUNAI-DF

Exmo Dr. Marcelo

ASSUNTO: lavoura mecanizada/T.I Sangradouro e Volta Grande.

Senhor Presidente

Nós, caciques e lideres da Terra Indígena/Sangradouro e Volta Grande,

Presidente da Organização e Associação, vimos através deste ofício

oficializar os nossos anseios, reconhecer juntamente com todos os órgãos

federais, estaduais e municipais como; ministério público federal, ibama,

sema e órgãos fiscalizadores sobre a lavoura mecanizada. Justificativa: a

lavoura mecanizada é para suprir as necessidades, participar do

desenvolvimento econômico acompanhando o mundo moderno

globalizado não deixando as culturas, ritos e cerimônias milenar. Os

indígenas não podem fazer esmola e sim produzir tendo autonomia para

seus negócios da comunidade xavante e tendo terra dá para produzir

desenvolver, ter uma vida digna na terra que vivemos sem passar fome e

miséria. Queremos plantar, usar a nossa terra para a sobrevivência do

nosso povo indígena xavante do Estado de Mato Grosso de três

municípios: General Carneiro, Poxoréu, e Novo São Joaquim. Solicitamos

que atenda os nossos anseios, pleitos do futuro sonhado para o bem-estar

da coletividade do nosso povo xavante - Auwê - Uptabi(povo autêntico). E

sem mais para o momento reiteramos os nossos protesto e estima

considerações e subscrevemo-nos abaixos.

Atenciosamente,

9

é/Cacique geral da T.l sangradouro/Volta Grande

pçãoAUWÈ-UPTABI

Aiessio Tserí fáí teação do povo indígena
xavante

Alexandre

ane Pfon a/Presidente
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Jaftol^eii Patira Pronhoba/Lider Politjiro da T.l Sangradouro e Volta
Granrde

LIDERES ANCIÕES DA Ti - SANGRADOURO

Alexandre Tsereptsé

Cacique Geral da TI Sangradouro e Volta Grande

Domingos Manoro E O

Cacique - Presidente da Cooperativa COOINGRANDESAN

Nícoiau Tsererowe - Cacique

iéao Batista Tsipre - Cacique

Cecilia Re*Uwe Õtsawewa -Cacique

Candida Tsishtse Ewara Tsererowe - Cacique
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Projeto Independência Indígena

1. Apresentação do projeto

"Um mar de terra envolto em uma ilha de miséria." (Sérgio Manchnic).

No Brasil as áreas indígenas correspondem a 12,2% do Território Nacional enquanto 7,8% sâo
utilizados são utilizados para produção agrícola.

Mesmo com tamanha disparidade, quando o assunto é território, muitos povos indígenas pelo
país são assolados pela miséria, devido â impossibilidade de promover a agricultura em parte
de suas reservas, o que na atualidade é constitucionalmente proibido.

Mato Grosso conta com cerca de 70 etnias. Entre elas destacamos o povo Xavante, localizado
a cerca de 40 km de Primavera do Leste, e a 230 km de Cuiabá, cuja grande reserva indígena
Sangradouro tem uma área 132 mil hectares.

Em busca do auxilio a estes povos indígenas, nasceu o projeto independência indiaena. que
tem como bandeira a independência produtiva dos povos Indígenas pelo Brasil.

Como primeiro passo para que eles saiam da linha da miséria surgiu a iniciativa do Sindicato
Rural e produtores rurais da grande Primavera, com apoio do SENAR, APROSOJA, o
deputado federal Nelson Barbudo (PSL), deputado federal Neri Gueller, e representantes
indígenas Xavantes.

No mês de Abril de 2017, durante a 4® edição da Farm Show. a Feira recebeu a visita de Jair
Botsonaro, na época deputado federal e pretenso candidato â presidência da república que já
apresentava preocupação com a questão indígena no Pais e em sua plataforma de governo
defendia o projeto de independência indigena. Conforme declarado pelo Presidente do
Sindicato Rural de Primavera do Leste, José Nardes, no ano de 2004 foi inioiado um projeto
com a mesma finalidade, que fracassou devido a intervenções do Ministério Público e FUNAI, a
iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, reavivou a vontade de reiniciar o projeto concertando os
erros cometidos no passado e agora com apoio essencial do Presidente da República.

Iniciados os trabalhos o primeiro passo foi tornar o projeto uma das pautas da 5® edição da
Farm Show- MT. A partir desse momento foram reunidos, representantes da etnia Parecis, que
demostraram que o projeto de agricultura indígena desenvolvido há 15 anos vem obtendo
sucesso com plantio de 19 mil hectares. Na ocasião estavam presentes o deputado Federal
Nelson Barburdo e o deputado Federal Eduardo Bolsonaro além de Ronaldo e Arnaldo,
representantes Parecis diretores da Cooperativa Agrícola Coplhanama.

O segundo passo para elaboração do projeto, foi reunir 57 caciques representantes de todas
as aldeias da terra indígena Sangradouro. onde os caciques foram questionados sobre a
possibilidade da implantação da agricultura mecanizadas em parte das terras indígenas,
através do projeto independência indígena, que foi apoiado por unanimidade e lavrado em
ata em 15 de junho de 2019.
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Após a aprovação dos povos indígenas para execução do projeto, o processo de capacitação
Indígena foi colocado em prática, com a realização dos primeiros cursos, específicos para a
comunidade indígena, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAR - MT e
APROSOJA- MT.

Superada a fase de organização dos cursos, teve inicio o processo de logística para transporte
e hospedagem dos indígenas, considerando as distncias significativas entre a reserva e a
cidade onde seriam ministrados os cursos. Alguns participantes teriam que percorrer em torno
de 70 km para participar do primeiro curso oferecido na sede do Sindicato Rural de Primavera
do Leste, sobre "Operação de Tratores Agrícolas", com 15 alunos inscritos e uma carga
horária de 40 horas. Diante da situação precária de muitos participantes, era necessário o
fornecimento de hospedagem e alimentação, o que foi solucionado através de parceria entre
prefeitura Municipal e Sindicato Rural. Já a hospedagem tornou-se um problema devido a
nenhum hotel da cidade hospedar indígenas, como relatado à equipe pela organizadora,
mesmo com pagamentos antecipados. A alternativa encontrada então foi criar uma logística
com carros dos próprios índios, onde o Sindicato Rural, forneceria o combustível mediante ao
compromisso dos índios de comparecerem aos cursos.

E assim foram formados 60 alunos Xavantes em 4 turmas de 15 alunos, no cursos de:

Operação de Tratores Agrícolas e Aplicação de Agrotóxicos Utilizando Pulverizador
Autopropelido.

O projeto ganhou repercussão nacional em mídias especializadas como o Canal Rural, e o
apoio nacional através dos Ministros: Ricardo Salles- Ministro do Meio Ambiente, Marcos
Montes - Ministro Agricultura, Eduardo Bolsonaro - Deputado Federal e Augusto Nardes -
Ministro TCU.

A segunda fase da capacitação compreendeu o aprendizado na prática, quando uma comitiva
saiu de Primavera do Leste rumo a Campo Novo do Parecis, distante a 680 km, com objetivo
de promover a capacitação profissional dos índios Xavantes que fizeram estágio com os índios
Parecis para aprender como é possível aplicar a agricultura mecanizada. Na ocasião,
integraram a comitiva: José Nardes presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste,
Henrique Amaral secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Domingos Mahoro é ô, Graciano
Aodzané Pronhopa caciques e Agnaldo Pereira representante de assuntos indígenas Xavante,
e o jornalista e Assessor de Imprensa, Fabhcio da Costa, e quatro índios Xavantes que
estagiaram em uma das unidades da cooperativas do povo Parecis.

Além dos indígenas que participaram de estágios com o Povo Parecis. diversos alunos
xavantes já estão trabalhando com futuros parceiros do Projeto em suas propriedades.

O percalço: Aprovação do Pedido de Ementa à Constituição PEC 187

Atualmente mesmo produzindo em larga escala e a um passo da agricultura mecanizada, os
povos indigenas que buscam independência produtiva e comercialização de seus excedentes
produtivos, são impedidos constitucionalmente de comercializar a produção e de buscar
incentivos financeiros por parte do governo. Para sanar todos esses entraves, tramita no
Congresso o Pedido de Ementa a Constituiçáo-PEC 187, que acrescenta o §8® ao art. 231 da
Constituição Federal de 1988, a fim de permitir às comunidades indígenas praticar atividades
agropecuárias e florestais em suas terras, bem como comercializar seu produto e gerenciar sua
renda.

2. Objetivo Geral

Buscar incentivos e apoio nacional para que os povos indígenas alcancem a sua
independência produtiva com incentivos e financiamentos para produção, suas áreas,
conforme percentual determinado em estudos ambientais, e comercialização dos excedentes

produtivos, possibilitando a independência econômica dos povos que Optarem pelo
desenvolvimento da agricultura mecanizada.
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3. Objetivos específicos

Promover a capacitação Indígena para produção agrícola;

Buscar 3 aprovação da PEC 187 possibilitando a produção mecanizada em reservas
indígenas,

Buscar incentivos fiscais e aporte para desenvolvimento da produção;

Promover parcerias entre povos indígenas e produtores para o bom desenvolvimento
da produção;

Possibilitar a comercialização dos excedentes produzidos.

4. Resultados esperados

o projeto prevê a capacitação dos povos indígenas, e uma parceria inicial nos primeiros 10
anos, com agricultores locais que possuam propriedades na divisa com a reserva e que já
tenham convivência com os indígenas.

Neste caso os parceiros serão obrigados a contratar 100% de mão de obra indígena, para
assim promover a capacitação na prática e buscar a independência produtiva com o passar
dos anos.

5. Coordenação do projeto

o projeto será coordenado por uma cooperativa organizada e composta por representantes
dos povos indígenas, com auxilio de produtores parceiros e apoio do Sindicato Rural de
Primavera do Leste, SENAR, APROSOJA e Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

6. Sustentabilidade do projeto

o projeto contará com o desenvolvimento de estudos ambientais e o auxilio de agrônomos e
órgãos de fiscalização para o desenvolvimento de boas práticas ambientais e sustentabilidade
em todos os processos, obedecendo todas as leis e normas para agricultura no cerrado.

7. Ações executadas

Inicio do Projeto Independência Indígena, Jair Bolsonaro na 4° edição
da Farm Show - MT - (Abril de 2017).
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Eduardo Bolsonaro durante a 5° FARM SHOW - 2019.

iPrimeira reunião para
levantamento de Informação e parceria com índios Parecis para
desenvolvimento do projeto independência Indígena, durante a FARM
SHOW 2019.

Visita técnica a Aldeia Sangradouro para coleta de documentos e
inscrição para oficinas:
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sáS

íPrimeiro curso

operacional de Tratores Agrícolas 21/05/2019

Segundo Curso Operacional de Tratores Agrícolas 15/07/2019.

Curso Capacitação Aplicação de Agrotóxico Utilizando Pulverizador
Autopropelído.
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Agenda com Ministro da Agricultura Marcos Montes:

Agenda com Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles

Agenda com Ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes
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Entrega do Projeto Independência Indígena - Presidente Bolsonaro.
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Sindicato Rural

leva índios Xavantes

para estágio com
Parecis.IndiilMndèMla incBgeiiA

imomaeçáM
mi

3498-2008

wvww.famntiow.com.br www.Mlniralpva.com.br

Visita Campo Novo dos Parecis - Estágio com índios Parecis.

José Nardes

Presidente do Sindicato Rural

Leonardo Bortolin

Prefeito Municipal

Domingos Mahôro E' õ

Cacique T.l Sangradouro

Coordenador Xavante

Presidente COOIGRANDESAN

SENAR- MT / APROSOJA- MT

Apoio
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho temos a intenção de mostrar através de
números reais que podemos resolver um problema que vem se
arrastando a muitos anos que é a miséria que o povo indígena do
Brasil em geral tem passado, tanto na parte alimentar, saúde e
condições de vida nas condições básicas como um todo.

A muitos anos vários agricultores da região das reservas
indígenas do Sangradouro, Volta Grande e adjacências tem colaborado
com os índios, atendendo solicitações deste povo que na maioria
das vezes se sentiu obrigado a pedir por ajuda por não ter o que
comer.

Como isto tem se repetido anualmente e por uma boa
convivência entre os indígenas e a população em geral e sabendo
das péssimas condições que eles vivem, surgiu a idéia de procurar
uma maneira de resolver este problema de uma vez por todas.

Esta idéia também já foi implementada em aldeias na região
dos Parecis e se mostrou tão eficaz que é uma solução em definitivo
para a autonomia do povo indígena. O que tem atrapalhado até o

momento são ideologias retrógadas que queriam manter o povo
indígena vivendo como selvagens mas o mundo evoluiu e estes povos
também querem melhorar suas condições de vida e isto é possível
mesmo mantendo suas tradições que são muito importantes mas
precisam também melhorar sua condição alimentar, de saúde e
necessidades básicas.

Querendo resolver isto o Sindicato Patrona! de Primavera do Leste
, está empenhado a um bom tempo em ajudar e com o trabalho já
bastante adiantado e em conjunto com as lideranças indígenas,
resolveram formar uma Cooperativa Agrícola " que terá a função de
coordenar e fiscalizar todas as ações a serem executadas dentro
deste programa, bem como das aplicações dos recursos pnundos
destas lavouras e eleger as prioridades do povo Indígena. ' "

Vsitíví^iO
fng A^oncjri^/'/

7/

Análise de Viabilidade Técnica (2447010)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 12



Nesta proposta o que foi acertado é a parceria entre as aldeias

e 6 ( seis ) produtores rurais de Primavera do Leste - MT que foram

escolhidos com o aval dos Caciques das tribos a serem beneficiadas,

que são pessoas que tem uma boa convivência com o povo indígena.

A reserva indígena do Sangradouro e Volta Grande tem uma

área de 132.000 há e uma população indígena em torno de 3.250

pessoas . Desta área que é muito expressiva apenas uma pequena

fração de 10.000 ha foi a proposta para o projeto de parceria com

6(seis) produtores rurais de Primavera do Leste - MT. As áreas Já foram

delimitados onde 5(cinco) parceiros irão plantar 1.500 { hum mil e

quinhentos ) hectares e Ol(um) parceiro 2.500 ( dois mil e quinhentos

hectares). Cada parceiro terá seu contrato de parceria obedecendo as

normas normais onde rege seus direitos e também as obrigações com

3  cooperativa bem como a forma de pagamento anual de seu

arrendamento.

As áreas escolhidas obedeceram parâmetros como serem

próximas ás aldeias e áreas contínuas para facilitar o

acompanhamento e também por serem áreas de ótima qualidade com

textura entre 40 a 50% que podem ser cultivadas com as principais

culturas aptas para a região que a princípio determinou-se que será a

soja e milho safrinha.

O que está acertado é que cada parceiro irá fazer o

investimento iniciai por sua conta , sendo que todos tem capacidade

de realizá-los : Iniciando pela limpeza da área, correção do solo com

calcário e fósforo conforme recomendação agronômica, demarcação e

construção de curvas de nível se o local exigir e adoção de todas as

práticas de conservação do solo recomendadas e entre elas a adoção

de plantio direto, lembrando sempre que sempre deverá haver o

acompanhamento de 01(um} engenheiro agrônomo.

Como seguem em anexo, os custos para os parceiros de 1.500

ha giram em torno de RS 3.735.000,00 ( três milhões, setecentos e

trinta e cinco mil Reais ) que serão aplicados em 02 anos pois

determinou-se que cada parceiro abrirá 50% da área por ano.

'"HiDe"

Eng
CRÇA RN

.Ú
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Para o parceiro de 2.500 ha os custos serão em torno de R$
6.225.000 ( seis milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais) e este abrirá
uma área de 1.250 ha no primeiro ano e os restantes no 1°- ano. Por
ter um custo inicial elevado é que o arrendamento inicia com 1 saco
de soja por hectare no primeiro ano e assim segue progressivamente
até o 105 ano com um custo de 10 sacas de soja por hectare ano. Para
o milho o início do pagamento será no terceiro ano e se elevando até
8sc/há no lO^ano.

Os parceiros além de realizar tudo conforme especificado no
contrato que cada um terá Junto à cooperativa como conservação do
solo da melhor forma possível deverão também pagar o arrendamento
pontual conforme cláusula contratual.

Primavera do Leste, 15 de maio de 2020

Eng9 Alberto Tibola ̂ ôa RN 220408706-8
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2 - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO PROPONENTE

ATKISUIÇAO OE VALOKES
2.1. Imóveis e Benfeitorias

21 I-DA PROPRIEDADE - 1
■ Oenoirmaçâo.
■Matriculano D.R ide

- Cddigodo imovei no IRCRA.

CONTRATO OE PARCERIA
AREAS DA RESERVA INDÍGENA • SANGRADOURO Ê VOLTA GRANDE
POXORÉU EGENERAL CARNEIRO
ÁREAS DA UNIÃO

- Localzaçio
■ Roteiro de acesso

GENERAi. CARNEIRO E POXORÊU. MT

DE PRIMAVERA DO LESTE- MT, PELA BR 070 SENTIDO BARRA
ESQUERDA £ FICA AO LADO DA BR 070 ( SEDE PRINCIPAL) . SEGUE 40 KM, ENTRA À

- Pfopnelârio:
- Administração
- Conirontaçòes

' Títulos de domimo
- Area Mulada (ha)
- Area leai (Ha)
Tipo de prcvnedade...

- ónus/gravames
• Cessão
• Pendor

ESPECIFICAÇÃO um.
REGIÃO ti

Cultura anuai hd
Cultura permanente ha
Pastagem plantada hd
Matas - VegelaçOo pesada ha
Capoeiras - Cerrado leve ha
Reserva iegai hd
Sedes ha
TOTAL TERRAS ha

UNIÃO NACIONAL- RESERVA INDÍGENA
6(SEIS) PARCEIROS DA COOIGRANDESAN

Norte A QUEM DE DIREITO
Sul AQUÉM DE DIREITO

leste A QUEM DE DIREITO
Oeste AQUÉM DE DIREITO

E.P.C.V.
132.000 HA
10.000 HA ARREI^ADOS
U própria Ofamlliar L:arRENDADA / PARCERIA
NIHtIL
MHIIL
NIHIIL

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

lO.OOO.tXI

121 980.00
20.0000

132.00D.0O00

QUANT.

TERRAS
Tipo de Solo

Predominante (siglal
Ludat

Lvdat II
Lvds1 II

PERCENTAGEM DA UNIÃO
BENFEITORIAS

CARACTERÍSTICAS
Material I Piso I Cobertura / Estado de Conservação

classe
de uso

VALOR
UNrT.(R$)

19.400.00

5.820,00
19 400.00

100%

VALOR
UNIT.(RS|

TOTAL BENFEITORIAS PORCENTAGEM NAS BENFEITORIAS:
VALOR DO IMÓVEL

100%

OBS

VALOR

(RS)
194.000.000,00

0,00
0.00
0.00
0,00

709.923.800,00
388.000,00

452.155.800,00

VALOR

(RS)
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00.
0.00
0.00
0.00

0.00

452.155<600,002^§5<600

Rua CurtUba. 320, Centro, Primavera do Leste - MT || Fonela. (Ox«66) 3498-10361| e-mati 8H»do6tiola@tiotmail ( .AlBeríõTicxwá
ErT^hsAgròniomo
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VALMIR ORTOUNI - CiC 624 C24 399-04

2.2 • Máquinas, Equipamentos e Veicules
2^.1 -Máquinas e Equipamentos

E^ECiFICAÇÁO MARCA Mcoao POT-íCAP Anoiestado

PLANTEC • Aloet» Tibola • Fi Planejamento Agricoia - Primavera do Lesls^

CHASSIS/SÉRC VALOR(R$) P % Outros Proprietários Vata do Contrato» Datado Contrato

SUAS tAVoCs"oM's™rAf^^^^^^^ ^ ̂  -NPUÇÃO DE

2Z2 ■ Veiculos

ESPECIFICAÇÃO MARCA MODELO POTÍNCIA FAB/MÕD CHASSIS/SÉRIE VALOR (RS) P % Ouü^oprielârws/atórdoCc.atolR! DatadoCrxitralo

TOTAL

P^enhor ou alienação S=Slm N=Nâo
OBS: TODOS OS PARCEIROS TEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SUFICIENTES~PARa"ÃtENDER A DEMANDa'

Rua Curíiba. 320. Cenfo, Primavera do Leste - MT || Fooefax. (Oxx66) 3496-10361| e-mall: aftemíboeeMmdianAnálise de Viabilidade Técnica (2447010)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 16



2020-INDEPÊNDÉNCiA ALDEIA INDÍGENA SANGRAOOURO-10.000 HA-6 AGRICULTORES PARCEIROS-18A)5/2020 PLANTEC Atoeno Tibota-Fí-Pian^snenioAgricola-PnnwefadoLesie-MT

D£CLARAÇAO D£ RECEITAS E DESPESAS A<5fttC0US DA ̂ARCEftiÁ PftÕ&UTÕR I CÕOP. mPláENA \
O QUE OS PARCEIROS IRÀÔ (SERAR BE REÓÉITA E QUAIS DESPÉSAS

PROJEÇÃO PARA O 1® ANO 5000 HA DE SOJA 2020/2021 E 2021/2021 - 5000 HA MILHO- CÁLCULOS ABAIXO.

1-1 RECEITAS DO ANO ANTERIOR SAFRA 2022/2023 DO PRÓXIMO ANO-FUTURA
Agrícolas Unidade Quaneoade Preço (R$/Kg) Valor lotai Quantidade Preço (RS/Kg/)

RECEITAS DE SOJA Kg 33,000.000 1,1666 38.497.800,00 33.000.000 1,1666

RECEITAS_OE MILHO .Kg 54.ÓOO.OOO 0,4_333 23 398.200,00 54.000.000 0,4333

SAFRA 2024/^25
Vabr total

38.497.800,00

23.398.200,00

0 B S : 19 ANO 2020/2021 • 5000 HA SOJA. 2021 / 2021 - 5000 HA DE MILHO / 2021/2022 • 10.000 HA SOJA E 2022/2022

Total receita bruta agrícola 61.896.000,00 61.896,000,00
2-) DESPESAS

Descrição das despesas

1) Despesas de cuse«s
undade

DO ANO ANTERIOR SAFRA

Quanttòade (tiaj Custo Médio |R$|
2022/2023

V3iortoiai(R$)

j 00PRl3xtM0AN0
1 OuanWade (riaj

•FUTURA

Custo Med10 (RS)

SAFRA 2024/2025

Valor total (RS)

CUSTEIO DE SOJA R$/ha 2 300,000 10.000,00 2 400,00 24.000.000,00

CUSTEIO DO MILHO R$/ha 1.600,000 10.000,00 1.700,00 17.000.000,00

Sub-total despesas de custeies
41.000,000,00

RECEITA LIQUIDA AGRÍCOLA ANUAL = RECEITA BRUTA AGRiCOLA ANUAL • DESPESA AGRÍCOLA TOTAL

ÍRECEITA LIQUIDA ANUAL I ANO ANTERIOR 61.896.000.001 PRÓXIMO ANO»FUTURA] 20.896.0Q0.ÕÕ

Rua Curifta, 320, Centro, Primavero Oo leste • MT jj Fonelax (Oxx86) 349S-1036|| e-maS: alt)eftotibola@hotmail.coin

ltX)l.
Eng.worísi^o

CREA RNV204Q
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2020-INÍ^PENDÉNCIA ALDEIA INDÍGENA SANGRADOURO • 10 000HA - 6 AGRICULTORES PARCEIROS •18^)5/2020 PLANTEC - AI>efto Tíxjla • Fi - Plane)»i>enlo Agrícola - Primavera <Jo Leste -

DECLARAÇAO DE RECEITAS E DESPESAS AáftICÓLAS DA PÁRCEftlA PRÒC)ÜT0R I COOP. ÍND|<5ENÃT

* PROJEÇÃO PARA O 2° ANO : 10.000 HA DE SOJA 2021/2022 E 2022/2022 ■ 1Q.OQO HA MILHO- CÁLCULOS ABAIXO,

1-) RECEITAS
Agrícolas

c 2020/2021 2021/2022

Unidade

00 ANO ANTERIOR

QjanDdade

SAFRA

Preço (R$/Kg/Kg)
Valor total (R$)

Valor tot^

1  DO PRÓXIMO ANO-FUTURA
Quantidade Preço (R$/Kg) Valortotal(RS)

RECEITAS DE SOJA Kg 33.000.000 1,1666 38.497.800,00 33000.00Õ ; rõOio 33.033.000,00

RECEITAS DE MILHO _ _ M _ 54.000.000 _ 0,4^3 23.398.200,00 54 000.000 0,430'8 23.263.^,00

0 B S : 2» ANO 2021/2022 - 10.000 HA SOJA . 2022 / 2022 -10.000 HA DE MILHO / 2022/2023 - 10.000 HA SOJA E

Total receita bruta agrícola 61.896.000,00 56.296.200,00

2-) DESPESAS
Oescriçáo das despesas

1) Despesas de custeios
Unidade

DO ANO ANTERIOR

Ouancdade(ha)
SAFM 2021/2022

Custo Medio(R$) Valorloial (RS) ,
DO PRÓXIMO ANO • FUTURA

Quantidade (ria) Custo Médio (RS)
Valor total (RS)

Valor total (RS)

CUSTEIO DE SOJA RS/ha 5 000,00 2.400,00 12"000.000,00 10.000,00 2.400,00 24,000.000,00

CUSTEIO DO MILHO R$/ha 5.000,00 "1700,00 ^500.000,00 10.000,00 1.7ÕÕ,ÕÓ 17.000.000,00

Sub-total despesas de custeios 20.500.000,00 41.000.000.00

RECEITA LÍQUIDA AGRÍCOLA ANUAL = RECEíTA BRUTA AGRÍCOLA ANUAL ■ DESPESA AGRÍCOLA TOTAL

RECEITA LIQUIDA ANUAL ANO ANTERIOR 41.396.000.00I PROXIMO ANO • FUTURA] 15.296.200.ÕÕ]

CREA

|OBS: 3° ANO EM DIANTE SEMPRE 10.000 HA DE SOJA é10J)00HA DE MILHO SAFRINHA.

Rua Cun«a, 320. Centro. Primavera Oo Leste - MT || Fonelax: (0»66) 3498-1036|| e^mai albe(totil»la@hotmail.com
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2020 - INDEPENDÊNCIA ALDEIA INDÍGENA SANGRADOURO-10.000 HA-6 AGRICULTORES PARCEIROS •18«5«I20 PLANTEC - Aberto Tibola Fi • Pian^amento Agrícola -Primavera do Leste • MT

Agrícolas

RECEITAS DE SOJA

RECE'rr'AS DE MILHO

1-) RECEITAS

DECLARAÇAO PE RECEITAS E DESPESAS AQftICÕLAS DA t»ARáEftlA ! CQÕP. IKIbtáENA )

• PROJEÇÃO PARA O 3° ANO : 10.000 HA DE SOJA 2022/2023 E 2023/2023 - 10.000 HA MILHO - CÁLCULOS ABAIXO.
2021Í2022 2022/2023

Unidade

Kg

Kg "

DO ANO ANTERIOR

Quantidade Preço (R$/Kg/@)

33.000,000

54,000.000

1,0010

0,4308

Valor total

33.033.000,00

23.263.200,00

00 PROXIMO ANO-FUTURA

Quantidade Preço (R$/Kg/@) Va^ total ( R$

33.000.000

54.000.000

1,0010

0,4308

_33.033.000,00

23.263.200,00

OBS; 39 ANO 2021/2022- 10.000 HA SOJA / 2022/2022- 10.000 HA DE MILHO / 2022/2023
-  10.000 HA SOJA E 2023/2023 10,000 HA DE MILHO. DAÍ EM DIANTE SEMPRE 10.000 HA DE

Total receita bruta agrícola 56.296.200,00 56.296.200,00
2-) DESPESAS

Descrição das despesas
1) Despesas de custeies

Unidade

DO ANO ANTERIOR

Quantidade (ha)
SAFRA

Custo Mede (RSi
NOME DA FAZENDA 08:

Valor total (R$)
00 PRÓXIMO ANO

QuanDdadelha)
• FUTURA

Custo Mede (RS)
Valor total (RS)

valor total (RS)

CUSTEIO DE SOJA R$/lia 10.000 2.400,00 24.000.000,00 10.000,00 2.400,00 24.000,000,00

CUSTEIO 00 MILHO R$/ha 10,000 1.700,00 17.000.000,00 10.000,00 1.700,00 "17.000.000,00

Sub-lolal despesas de custelos
41.000.000.00 41.000.000.00

RECEITA LÍQUIDA AGRÍCOLA ANUAL = RECEITA BRUTA AGRÍCOLA ANUAL • DESPESA AGRÍCOU TOTAL

RECEITA LIQUIDA ANUAL ANO ANTERIOR 15.296.200.0Ql PRÓXIMO ANO - FUTURAI 15.296.2ÕÕ

Rua Curifiba, 320, Centro, Primavera do Leste • MT || Fonefa* ( Oiü(66) 3498-1036|| e-rnall: albertotitwla@hotma1i.a3m
Altí&i^iOo!

Ehg. Agton^o
CREa"^ 220408 70^-8
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PROJETO INDEPENDÊNCIA INDÍGENA
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2020-INDEPENOÉNCíA ALDEIA INDÍGENA SANGRAOOURO-10.000 HA-6 AGRICULTORES PARCEIROS - 1W)5«>20
PLANTEC • Aisefto Tiboía Fi - Pianeiamenio Agncoia - Prmaveia iJo Leste - MT

ANEXO 01 - ORÇAMENTO.

DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES (1)

INVESTIMENTOS FIXOS - CORREÇÃO DE SOLO

LIMPEZA DA AREA DAAREA( HA)
CORREÇÃO DE SOLO EM 1500HÁX4TON DE ÇALCARIO / HÁ
FRETE PARA OCALCARIO

DISTRI8UIÇA0 DO ÇALCARIO EM 1500 HA
INCORPORAÇÃO DO CALCARIO EM 1500 HA ~
DEMARCAÇAO DE CURVAS DE NÍVEL EM 1500 HA
CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE NÍVEL EM150Õ HA
CORREÇÃO DE SOlO EM 1500 HA X 500 KG/HA DE FOSFORO
DISTRIBUIÇÃO DO FOSFORO EM 1500 HA

SUB -TOTAL INVESTIMENTOS FIXOS

FONTES DOS RECURSOS E ÉPOCAS DE REALIZAÇÃO (consolidado)

UNIDADE

(UN. MA, TON. ETC .)
VALOR - R$

UNITÁRIO TOTAL opr PPíSpRÍnV
_ CUSTO DOS PARCEIROS COM AREA DE 1 50rHÁ

HECTARES 1500 450,00

TONELADAS 6000 70,00
TONELADAS 6000 80,00
HECTARES Í5Ó0 70,00
HECTARES 1500 130,00
HECTARES 1500 20,00
HECTARES 1500 30"0,00
TONELADAS 750 1,700,00
HECTARES 1500 70,ÒO

675,000,00

420.000,00
480.000.00

105.000,00
195.000,00
30,000,00

450,000,00
1.275 000.00

105.000.00

3,735.000,00

675.000,00

420.000,00

480.000,00

105.000,00

195.000,00

30.000,00

450.000,00 "
1 275 000,00

105.000,00

3,735,000.00

ÉPOCA DE
REALI2AÇA0

INVESTIMENTOS FIXOS • CORREÇÃO DE SOLO

LIMPEZA DA AREA DA AREA (HA)
CORREÇÃO DE SOLO EM 2500 HA X 4 TON, DE CALCARIO / HA
FRETE PARA OCALCARIO

DISTRIBUIÇÃO DO CALCARIO EM 2500 HA
INCORPORAÇÃO DO CALCARIO EM 2500 HA
DEMARCAÇAO DE CURVAS DE Nível EM 2500 HA
CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE NIVEL EM 2500 HA
CORREÇÃO DE SOLO EM 2500 HA X 500 KG/HA DÈ FOSFORÕ
DISTRIBUIÇÃO DO FOSFORO EM 2500 HA

"SÜB-TOTAL INVESTIMENTÕSnxÕS

CUSTO DO PARCEIRO COM AREA DE 2:500 HA

HECTARES 2500 450,00

TONELADAS 1ÒÕÒ0 70,00
TONELADAS 10ÒOO 80,00
HÉCTARES 2500 70,00
HECTARES 2500 i3o:óo
HECTARES 2500 20,00
HECTARES 2500 300,00
TONELADAS 1250 1.700,00
HECTARES 2500 70,ÒO

1 125.000,00

700.000,00
800.000,00
175.000,00

325.000,00
50.000,00

750.000.00

2.125.000,00
175.000,00

6.225,0^00 "

1.125.000,00

700.000,00

800.000,00

175 000,00

325.000,00

50 000,00

750,000,00 _
2.125,000,00

175.000,00

6,225.000.00

|OBS: CADA PARCEIRO IRÂ FAZER O SEU INVESTIMENTO E REALIZAR TODOS OS SERVIÇOsI^eSÍ^ÂRIOS TOM SUAsTitòP^mAoiiIn^

Rua Curitiba, 320 - Centro, Primavera do Leste - MT || Forefax: (Oxx66) 3498-10361| e-mail aite,iot.bola@rio«nail.com

CREA RN
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2020-I^OEPENOÊNCIA ALDEIA INDÍGENASANGRADOURO-10.000HA-6 AGRICULTORES PARCEIROS-1M)5«)20
PLANTEC • Abeno Tiboia Fi • Plan^mento Agrícola - Primavera flo Lesie - WT

SERÃO 5 PARCEIROS COM 1500 HA E 01 COM 2500 HA.
PLANO PARA COMPLETAR O PLANTIO DE ÁREA TOTAL EM 2 ANOS

E PLANTIO EM 2020/2021 E OS DEMAIS 50% APARTIR DE 2021/2022

i"'aÍÍ''sSs^:^o52Z ' '''' paraocusteio dauvoura

CADA PARCEIRO DE 1.500 HA

2020/2021 - 750 HA DE SOJA
2021 / 2021 - 750 HA MILHO
2021 /2022 - 1500 HASOJA

2022/2022- 1500 HÁ DE MILHO.

PARCEIRO MATHEUS VIANA -

2020/2021 - 1250 HA DE SOJA
2021/2021 • 1250 HA MILHO
2021/2022 - 2500 HA SOJA

2022/2022- 2500 HÁ DE MILHO

TÍambé™^^ ^onta e os custos/
OBS 3: O PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO PARA A COOPERATIVA SERÁ DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO.

r::Ei»=='~

Rua Curttte. 32Q - Cerrtro. Primaveía do Leste ■ MTIj Portela. ( Oxx66) 3498-10361| ̂mail. alt«doíbola@hotrrB>l,a>m CRÉA
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2020-INDEPENOÉNCIAAiOElAINDIGENASANGRADOURO-ÍO,OOOHA-6 AGRICULTORES PARCEIROS. 18C5«320 PiANTPr Aih-,„T^ .n d,plan^C - Alberto Tiboia R - Planamente Agncoia - Primavera iJo Leste - MT

TABELA DE RECOMENDAÇÃO TÉCNICA PARA CORREÇÃO SOLO "

Mutuários :
Denominação:

Mutuário :
Denominação:

Amostra

1

TOTAIS:

PARCEIROS DA INDEP. FINANCEIRA INDÍGENA
GLEBA SANGRADOURO - TERRAS DA UNIÃO
PARA CADA UM DOS 5( CINCO ) PARCEIROS COM ÁREA DE 1500 HA.

Amostra Há pH P(fósf.) Ca SAT.BÁSE Mg CTC (%) Al(%) P(Kg/Ha) Calc.T/Ha

1

TOTAI^Í-

1500

•1 í>nn

4,0 A 4,5 8,9 0,7 10 A 15% 0.2 2.0 A 3% 500 4,0

1 V-/ 1 AAI O. i DUu
750 Ton. 6.000 Ton.

TABELA DE RECOMENDACAO TÉCNICA PARA CORRECÁO SOLO

PARCEIROS DA INDEP. FINANCEIRA INDÍGENA
GLEBA SANGRADOURO - TERRAS DA UNIÁO
PARA O PARCEIRO MATHEUS VIANA COM AREA DE 2500 HÁ.

Há pH P(fósf.) Ca SAT.BÁSE Mg CTC (%) Al{%) P(Kg/Ha) Calc.T/Ha

2500 4,0 A 4,5 8.9 0,7 10 A 15% 0,2 2,0 A 3%
500 4,0

2500
1.250

Rua Curilia, 320 • Centro, Primavera do Leste - MT || Forefax (Oxx66) 3498-10361| e-maii. albeilotlboi8@hotmait..
.com

Alberto

CREAAnálise de Viabilidade Técnica (2447010)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 25



2020• INDEPENDÊNCIA ALDEtA INDK3ENASANGRADOURO-10000HA-6 AGRICULTORES PARCEIROS-1M)5/2020 PtANTEC - AUserto Tiicte Fl - Plan^amenlo Agricofa - Pnmavera do Leste • MT

" HISTÓRICO DAS ÁREAS À CORRIGIR

ESTAS ÁREAS NUNCA FORAM CULTIVADAS MAS TEM APTIDÃO PARA LAVOURA, FORAM ESCOLHIDAS E DEMARCADAS COM
CRITÉRIOS COMO; LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AS ALDEIAS, TIPO DE SOLO DE BOA QUALIDADE, APTO PARA FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE
QUALIDADE E QUE APENAS PRECISAM DE UMA BOA CORREÇÃO TANTO PARA A ELEVAÇÃO DO PH DO SOLO COMO DOS NÍVEIS DE
FÓSFORO. PARA QUE POSSA DAR CONDIÇÕES DE ALMEJAR ALTAS PRODUTIVIDADES ESTE SOLO APENAS PRECISA DESTES INVESTIMENTOS
INICIAIS EAPÓS ISTO SEGUIR AS TECNOLOGIAS PARA CADA CULTURA QUE NO PRIMEIRO ANO 2020/2021 SE PRETENDE CULTIVAR A SOJA
EM 50% DA ÁREA RESERVADA PARA CADA PARCEIRO E APARTIR DE 2021/2021 ENTRAR TAMBÉM COM MILHO SAFRINHA; NA SAFRA
2021/2022 OS DEMAIS 50% INICIAR COM SOJA E EM 2022/2022 TAMBÉM COM 1500 HA DE MILHO SAFRINHA.

TUDO SERÁ SEGUIDO POR PARCEIROS COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA NESTA ATIVIDADE E SEMPRE TERÁ O
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO PARA QUE TUDO SEJA REALIZADO COM A MELHOR TECNOLOGIA
DISPONÍVEL COMO PLANTIO DIRETO, CONSERVAÇÃO DO SOLO E AS DEMAIS TECNOLOGIAS RECOMENDADAS PELOS ÓRGÃOS DE PESQUISA.
SENDO ASSIM CERTAMENTE ESTA EXPERIÊNCIA SERÁ UM SUCESSO TOTAL COM A VIABILIZAÇÃO TANTO DO PARCEIRO COMO O QUE É O
OBJETIVO FINAL GERAR A INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO POVO INDÍGENA DESTAS ALDEIRAS.

PRIMAVERA DO LESTE, 15 DE MAIO DE 2.020

NG^^ÂGR" A IBOLA . CREA MT 3447

Rua CufRiba, 320 - Cenffo, Primavera do Leste - MT [| Fonetex (0«66) 3498-10361| e-mail. albenoíbola@hoínaii com
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'''>R£-£Mí'>CiA iluE.iA iND^GENA SAfiGMIyjiJR»/ 'ClOOli"' r °1.4fre'' Aft#oT,af.a ' Piiincümt,vi|; Agriojiâ PmiMvsrs oci 1.rtie M'

TOTAL A SER ARRECADADO PEU^ COOPERTATIVA COM OS6(SEIS) PARCEIROS
A PARTIR DO PRIMEIRO ANO ATE O 10® ANO QUE APARTIR DESTE SERÃO TODOS OS ANOS IGUAIS,

1® ANO sacas de soja I HA RS/SC SOJA VALOR TOTAL RECEBIDO íRÍ)

HA SOJA Plantados

5000
HA de milho PLANTADO

1 70,00 RS 660 000,00

5000 0 26,00 RS .

TOTAL 1®AN0 66O.0ÕO.OO

d" ANÜ . sacas DE SOJA / HA RS'SC SOJA VALOR TOTAL RECEBIDO ÍRÍI

HA SOJA Plantados

10000

HA DE MILHO plantado
2 7000 RS 2 640 000.00

1000C 0 26,00 RS

c

>
z
c

cc

1

2.640.000,00

i" ANÜ SACAS DE soja; HA R$/$CSOJA VALOR TOTAL RECEBIDO (RS)

HA SOJA plantados

10000
HA DE MILHO plantado

3 70,00 RS 3 960 000,00

10000 1 26,00 RS 1,320.000,00
TOTAL 3'ANO:

- 5.M0ÔÔ.ÒÔ . / .

%4:.

Xityíf^tcc>ia
rng.Aç

CREA W-i

Eng. AgtOPíon
22040\'

imO

^7-7^/C

;

RtíCunies i/S ceowp PnmavaraooLMie WifPcnria* (O»«66iM9S,103$|:e^ efl»ertc«i«a©h(*malcí>»
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O QUE SERA ARRECADADO PELA COOPERTATIVA EM FORMA DE PARCERIA

4» ANO: SACAS DE SOJA / HA RS / SC SOJA VALOR total RECEBIDO (R$)

HA SOJA PLANTADOS

10W0 4 70,00 RS 5 28000000
HA DE milho Plantado

10000 2 26,00 RS 2.640.000.00

TOTAL 4» ANO. RS 7.920.000.00

5" ANO SACAS DE SOJA / HA RS'SC SOJA VALOR TOTAL RECEBIDO (RS)

HA SOJA Plantados

10000 5 70.00 RS 6.600,00000
HA DE MILHO Plantado

10000 3 26,00 RS 3.960.00000

TOTAL 5® ANO. RS 10 560.000,00

&• ANO: SACAS DE SOJA/HA RS/SC SOJA valor TOTAL RECEBIDO (RS)

HA SOJA PLANTADOS
10000 6 70.00 R$ 7 920.00000

HA DE MILHO PLANTADO
10000 4 26.00 RS 5,280.00000

TOTAL 6'ANO: W 13.M00Õ.ÓÒ

^d-rA// /í>c ̂

RuaCjrtM.£C. CenM.Pw<ai«^9oL«»fc ||Faneia> iOu66,3«SS-i036ji»-nBa sfeenoNMa^ncmaicwn

ínq Açpcnci-no
rW:ARN2;'C-Lí '
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r ANO: SACAS DE SOJA/HA RS / SC SOJA VALOR TOTAL RECEBIDO (RS)

HA SOJA plantados

10000 7 70.00- RS 9 240 000 00
HA DE MILHO plantado

10000 5 26 00 RS 6 600 OOC.OO
TOTAL 7' ANO: RS 15.840.000,00

8® ANO: SACAS DE SOJA/ha RS/SC SOJA VALOR TOTAL RECEBIDO ÍR$)

HA SOJA PLANTADOS

10íX)0

nade milho Plantado

10000
total 8° ano

70 00

2600

RS

RS

10 560 000 ix:

7 920 000 01

18.480 000.00

9® ANO SACAS DE SOJA / HA RS / SC SOJA VALOR TOTAL RECEBIDO (RS)

HA SOJA PLANTADOS

10000

HA DE MILHO PLANT.ADO

10000

9

7

70 00

26,00

RS 11880 000 00

RS 9 240 000 00
TOTAL 9"ANO. RS 21 12O.OOÍ),í)0

10® ANO: SACAS DE SOJA / HA RS / SC SOJA VALOR TOTAL RECEBIDO (RS)

HA SOJA PLANTADOS

10000
HA DE MILHO PLANTADO

10000

10

8

70,00

26,00

RS 13 200000 00

RS 10 560.000.00
TOTAL 10® ANO RS 2376Ô0OO.0Ô ' ■

3?C Cwt- rííS-a K .6SS ]; CmÇCI 34Í8-1U6||

//.

afcertotibotaênocratieopi Z' A,L'€'\ •
/  Eng ----i-Xu

roFA''M;
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PLANOS E JUSTIFICATIVA^;

ESTIMULAR OS INDÍGENAS QUE VIVEM EM CADA ALDEIA PARA QUE TENHAM
AO MENOS ALGUMAS VACAS LEITEIRAS FM CADA ALDEIA, NÚMERO PROPORCIONAL A
QUANTIDADE DE PESSOAS QUE NELA VIVEM

CAPACITAR PESSOAS DA SUA COMUNIDADE PARA QUE APRENDAM A FAZER
ALIMENTOS DERIVADOS DO LEITE, COM QUEliOS, NATA, DOCES EM GERAL, BOUVCHAS
E OUTROS PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE TODOS.

ESTIMULAR A COMUNIDADE COMO UM TODO A TEREM UMA CRIAÇÃO
RACIONAL DE AVES (GALINHAS) PÜFÜLIRAS PARA TERAM OVOS EM A8UNDANCIA £
TAMBÉM NtSTE ITEM AS MULHLRLS FAZEREM CURSOS DE CULINÁRIA PARA
APRENDEREM A FAZER UMA ALIMENIAÇÁO SAUDÁVEL

IMPLANTAR TEMBÉM A APlCULTuRA JÁ QUE A REGIÃO ESTÁ ENVOLVIDA
COM UMA GRANDE ÁREA DE NATUREZA INTACTA COM FARTURA DE ESPÉCIES DE
ÁRVORES QUE PODEM SER BENÉFICAS PARA O BOM ANDAMENTO DESTA ATIVIDADE
)A QUE AS ABELHAS REQUEREM UMA ABUNDÂNCIA DE FLORES E TEMBÉM ÁGUA DE
QUALIDADE QUE NESTE AMBiENTI tXlSU EM ESCALA SUFICIENTE.

OUTRAS ATIVIDADES BÁSICAS QUE PRECISAM SER ESTTMULADAS COM OS PRINCIPAIS
WTOOUTOS DE SUeaSTÉNCIA PARA TODAS AS FAMÍLIAS '

1 - UMA HORTA DF QUALIDADE E DE OlVERCtDADE, COM PLANTIO DAS PRINCIPAIS
VERDURAS COMO ALFACE, QUIABO. CHUCHU, ABÓBORAS, BATATA DOCE , MANDIOCA, ETC .

2 UM POMAR COM AS .PRINCIPAIS FRUTAS QUE SEM DÚVIDA SE DESENVOLVEM
FACLMENTE NESTE AMBiLNTt, COMO MANGA, MAMÃO, ABACATE, ABACAXI, BANANA,
CAJU. MARACUJÁ L OUTRAS. PARA QUi. AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE ALI VIVE
SEJAM SUPRIDAS

OBS; AOS POUCOS INTRODUZIR TUDO ISTO NAS ALDEiAS, TRAZENDO PESSOAS
(TÉCNICOS DO SENAR ) PARA ORIENIAR t. CAPACITAR PRINCIPALMENTE AS MULHERES
PARA SE APERFEIÇOAREM NA CULINÁRIA PARA QUE POSSAM TER UMA ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E EQUILIBRADA E MUITO NUTRITIVA E ASSIM TER UM BOM APROVEITAMENTO
OESTES ALIMENTOSQUE SERÃO PRODUZIDOS PELO POVO INDÍGENA.

INCENTIVAR TAMBÉM AO POVO PARA QUE AMPLIE E MELHORE O SEU
ARTESANATO PARA QUE POSSA TAMBÉM SER MAlS UMA FONTE DE RENDA PODENDO
TER NAS CIDADES ONDE COSTUMAM FREQÜENTAR PONTOS DE VENDA PODENDO ATÉ
SLR NA FORMA DF CONSlGNATÜ

PENSAMOS QUE 1510 TUDO F PutNAMENTfc POSSÍVEL POiS O GRANDE
GARGALO SEMPRE FOI A FALTA DE VERBAS PARA TOMAR ESTAS DECISÕES F_ rninrã —.y
LAS EM PRÁTICA, " " / ')/ .

JOÍibÔx>3//
' Eng, %pnonT«!V/
CRFARN 22(>40^''' "
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(OMO PODE MOS OflStHVAH Tí MOS iM ANEXO OS RENDIMENTOS ANUAIS QUE
M A PAUIIR Dt 2021 COM A COLHEiTA DA SOJA 2020/2021 E DO MILHO 2021/2021 SÃO
VAIOKES UASTANTE EXPRESSIVOS APARllR OAÍ OS RENDIMENTOS AUMENTARÃO A CADA
ANO í SIRÁO SEMPRE CRESCtNUS AIT O lU" ANO COM O PAGAMENTO QuF CADA
PARCEIRO ASSUMIU EM CONTRATO ONDE SÃO ESTIPUUOAS AS QUANTIDADE DE
PRODUTOS QUE DEVERÃO CONTRIBUIR NA PARCERIA A CADA ANO AGRÍCOLA

OUTRO PONTO MUITO IMPORTANTE NESTA PARCERIA É O FATO DE QUE OS
INDÍGENAS DEVERM SE INTEGRAR NESTE PROJETO, SENDO QUE UM GRUPO JÁ FOI
TREINADO ATRAVÉS DE OUTRA PARCERIA IMPORTANTE ENTRE SINDICATO RURAL DE
PRIMAVERA DO LESTE E SENAR QUE FAZEM MUITOS CURSOS PARA OS AGRICULTORES
INTERESSADOS DA REGIÃO E TAMBÉM PARA INDÍGENAS, SEMPRE NO INTÚITO DE
CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA LIGADA AO DIA A DIA DO CAMPO, COMO :
MANUTENÇÃO £ OPERAÇÃO DE TRATORES E COLHEITADEIRAS, PLANTIO E
PULVERIZAÇÃO DAS LAVOURAS £ TODOS OS SERVIÇOS QUE ENVOLVEM A ATÍVIOAOC.

OS INDÍGENAS QUE FORAM TREINADOS ESTÃO INTEGRADOS NAS ALDEIRAS DA
REGIÃO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E OUTROS EM FAZENDAS NA REGIÃO DE
PRIMAVERA DO LESTE. NESTAS ALDEIAS NA REGIÃO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
ONDE UMA PARCERIA FOI MONTADA A ALGUNS ANOS ESTÁ MUITO BEM SENDO QUE
JÁ TEM VÁRIOS CASOS DE ÍNDIOS EMPRESÁRIOS TOCANDO SUAS PRÓPRIAS LAVOURAS
COM ÊXITO.

NESTA PARCERIA UM DOS PONTOS PRIMORDIAIS É QUE A MÃO DE OBRA SEJA
NO MÍNIMO 20 % FORMADA POR INDÍGENAS. SEMPRE CAPACITADOS E MUITO BEM
TREINADOS PARA QUE OS PARCEIROS SEJAM ATENDIDOS DA MELHOR MANEIRA
POSSÍVEL COM UMA CONVIVÊNCIA ARMONIOSA ENTRE AS PARTES E AO FINAL AS DUAS
PARTES SAIRÃO VITORIOSAS.

lUM ISIAVIUHA Qut Si HA ADMINISIKAÜA PELA COOPERATIVA ONDE PODERÁ
JÜNIAtVtINIf COM OUTROS ÓRÜÁÜS HSCALIZADORES TRAÇAR UM PLANO DE
PHIORIOADLS f LLLGLR QUAIS INVtblIMINIÜS SERÃO EXECUTADOS EM PRIMEIRO
LUGAR NA SEQÜÊNCIA FAZER OS DE MAIS A ÍIVlDADES PARA QuE tM AlGUNS ANOS
TODA COMUNIDADE INDÍGENA DESTAS ALDEIAS ESTEJAM COM SUAS NECESSIDADES
BÁSICAS SUPRIDAS E O QUE E MAIS IMPORTANTE. SEM A NECESSIDADE DE SEMPRE
RECORER A AJUDA DO GOVERNO FEDERAL, ISTO t O QUE SONHAMOS OU SEJA, QUE OS
indígenas rJNHAM SUA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA.

SENDO ASSIM. TEMOS A CERTEZA QUE ESTA È UMA PARCERIA MUITO SÉRIA E
IMPORTANTE POIS TRARÁ DIGNIDADE t INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA AO POVO
INDÍGENA DESTAS ALDEIAS. .

PRIMAVERA D0LESIÉ,lS-O£

INGV AGRV ̂ BERIü 'irtOLA CREA kN,-Í^40B706 8
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Para o parceiro de 2.500 ha os custos serão em torno de R$
6.225.000 ( seis milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais) e este abrirá

uma área de 1.250 ha no primeiro ano e os restantes no 2® ano. Por

ter um custo inicial elevado é que o arrendamento ou valor da parceria

inicia com 1 saco de soja por hectare no primeiro ano e assim segue

progressivamente até o 10- ano com um custo de 10 sacas de soja por
hectare ano. Para o milho o início do pagamento será no terceiro ano e

se elevando até 8 sc / há no 10- ano.

Os parceiros além de realizar tudo conforme especificado no
contrato que cada um terá junto a cooperativa como conservação do
solo da melhor forma possível deverão também pagar o arrendamento

pontual conforme cláusula contratual.

Primavera do Leste, 15 de maio de 2020.

Eng® Agrr?'Âlberto Tibola - Creá'^^Rf^l220408706-8
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INVESTIMENTOS IMPORTANTES <;[]r;FRinn<;

A 1 MFLHORIAS NAS HABITAÇÕES , INCLUSIVE DO POSTO DE SAÚDE EXISTENTE;

B) MELHORIAS NA HIGILNL PESSOAL DL TODOS COM AGUA ENGANADA,

banheiros l fossas

C) energia elétrica,

o) INSTALAÇÕES PARA O GADO DF LElTF , ,ORDENHA E ALIMENTAÇÃO

SUPLEMENTAR QUANDO HAJA NECESSIDADE.

E } CRIAÇAO DE GALINHAS PQÊDEIRAS E Dt CORTE EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA

ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DAS ALDEIAS . FAZER AS INSTALAÇÕES

NECESSÁRIAS PARA O BOM MANEJO DAS AVES,

^ ) OUTRAS NECESSIDADES QUE PQSSAM SER IDENTIFICADAS PEU COOPERATIVA.

PRIMAVERA DO LESTE, 15 OE MAIO DE 2020
/
/

/ X

7 .'"z
>

ENG^ AGR^ ÃLBERTO TI60LA • CR^RN,.^20408706 - 8

Ul
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PROJETO INDEPENDÊNCIA INDÍGENA

820000E 825000E 83QOOOE 835000e 8400OT W5000E S5C000E 855000E B60C00E 86SOOOE

J

k

Aldeias

3 Area 01

! Area 02

Reserva Indígena

5.000 10.000 m

I

v'7crwic
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PROJETO INDEPENDÊNCIA INDÍGENA

B2000QE 82SOOOE SaOOOOE 83SOOOE B40000E 84S00QE 8S0000E 8S50QOE SGOOOOE 865000E
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Area 02
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

I ií

klentiftcaçâo do Processo

Numero do Protocoto Número do Processo Módulo Integrador

70«»38 6fl1-6 MTP200Ü055062

Identificação cKKs) Assinante<s)
CPF Nome

Data

18/0S/2020

885 036 821-68

617.256.921-04

162 338 400-15

344 587 601-06

GERSON WA RAIWE

GRACIANO AE02ANE PRONHOPA

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NAROES

SILÊNO REZENDE TAVARES

Pagina 1 de l

1» Junta Coriarcial Oo Eatade <M Uaio Oreie

«^^Canilico fagifiro »oO o n- SI4000I0811 »m 01/04y2gj0 da Émprata CÜOItRAIlVA INOiGfc-^A bANGflADOURO E WOtTA GRANDE -
'^^^COOiCRANOCSAN N«i» 51400010811 e prraocoâo 200186816 25/0-12030 Ai.Wnt>cacibi 3121A in6lT68O734203E6A2O6tf 2tASS74S976FF.

Juha FreOanco MuHe/ N«(a Secetano-Cemi Para «axOa' este documeiMo. «cesse neto 'Anr» :ice'Tidt rnt oov br' e infome n* do protocoto
20/018 681-6 • o COOigo 9* aagurarna ODEU Eeia cepa ta> uoanlitaaa eaptoimema s aewiaiie «n i n<<04/3n7<> puf MiHo.EieOenco MuHer Nato
Secrotéoo-Goiai /. ^ pAg 2179
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ATA DA ASSKMBLFIA (ÍK.RAI. DK fONSTITlK.ÀO DA

COOPERATIV A INDÍGENA S\N<;R.AIH)1;R0 E VOLT A GRANDE -

COOIGRA\I>K-SAN

Aos 03 (irH) dias do mcs de marvo tk> an*i de dois mil e siote. às 14:00 horas, na

Rixiovia BR 070 km 236. s/n. Fazenda fcM/cia Zona Rural, localizado no Municii>io de

Puxureu. Eslatk» do Mau- riitK.so. CEP 78 WKKKR). irunirani « para Assembléia Geral

com a Finalidade de CíMisuluição dc uma -.«xiedade O»operaiiva de Produ^'âo. no ramo

ugnípccuáno. denominada de COOPERATIVA INDÍGENA SAN€tRAD<WRO E

VOLTA GRANDE. (C001GRANDF:MANI que cismou com a presença de 20 (vimc)

associ^ins. conlomic assinatura dos presentes »> final desta aia. nos termos da

lcg)sUiçãt> vtgcmc. á-s sejjuinies pcvsous.

1. I WA AiHO. hrasiicm». solteiro, pntdutiw indígena com

iascrivAo estadual n 13.804 K46 (), nascido cm 2.Wl7yi'>7 ». portador do C.P.F

n"" 819.766,821-U c RG n I l3íi.4IH-6. SJ/MT encontra-se estabelecido da

Reserva Indígeiui da GRANDE SAN€;RAD0L'R0 na ALDF.IA "BOM

JESUS", na Rodovia BR (t70 Km 22-'i. mais 24 Km a direita situado no

município dc Gf NERAI. CARNEIRO/MT. CEP 78.620-DW. com I MM» tmil e

quinhentos) quiMJs dc valor nominal de RS I.«) t Um Real). perfazendo um itHal

dc RS l .MK).(*) imil e qumlienios reais i intcgralizodo neste ato em moeda

corrente do pais.

2. Ai.K-it!i;Mt TKERF.DZATI TSIRDWE WE. twa.stlciro. solteiro,

produtor indígena, com insi iiçào estadual n" 1.3.804.642 3. nascido em

02/08/1VK2. poii-idoi do C.PF n <>12. 7t)776l 85 e RG n° I 545.300-6.

SSIVMT. encontra-se estabelecido da Reserva Indígena da GRANDE

SANGRA DOURO na ALDEIA -3)7 PLACAS*', na Rodovia BR 070 Km 225.

mais 3 Km a dneita. situado no município de GENERAL CARNEIRO/MT.

CEP 78 62IMXMI. com 1300 tmil e quinhentos) quotas de salor msminul dc RS

l.(M) lUm Reall perfazendo um iiMal dc RS 1.500.00 (mil c quinhentos reaisi

intcgralizadu ncsic oio em moeda otrtenie do pais

3. Al.F.XANtMtE TSERKPTSE brasiicim. soiicir». produtor indígena

com inscrição csiaJual n" 13 804.623-9. nascido cm 05/1)2/1933. portador do

jiro Comorrni iín Titain rln Mnrrr *TrrRvr
JL ^Cartiíco reonlro «ob o ir* 614000106- - «cn O-flVí.ZOJO <1- Er-WBS4 COOPEBATIVA MOIGENA SANGRAOOUnO F VOITA GftAMOe -
^■^COOtOfWie^SAM M>» siaoOUKWii • ivD«eoio300 3Se8i« 2S«3/2020 «•iM><bca«ao 3»23A306efi«jr34Za3eFA2O69FZ1AaS74e»/«FF

Juho Fi«d«nco tOuiiw N«r. - Sacnita»w-Ü«ai Para *»ua»' e»«e <li>r.»im»4i> ac«Ma Wp-is*»» |M»»mal wrt qov »i • mlooiwn-Oo Pmionio
20«3« 681-6 • o CM-90 4e sagwmça QDFV Etta a*»» ta a «ai-narti •«" 01W2020 p«
SaaaUnoGora» pè^-Vn
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C.P.F n' 698.651 e RC» n" 1.9.^i.767 SSP/DK «:nc<4itra-sf csubcíecido

da Reserva Indígena da ORANDK SANr.RADOURO na ALDEIA "07

PLACAS", na Rodovia BR 070 Km 225. mais 41 Km j direita siiuado no

município de GENERAL CARNEIRCVMT. CEP 78 620-aKi. com I 5O0 (mil e

quinhentos) quota-s dc valor nominal de RS 1.00 (Um Real), perfazendo um total

de RS 1.500.00 (mil e quinhentos reaisl iniegralLzadu ne.sie Mo em moeda

oHTente do pab.

4. BARTOLOMKLI PATIRA PRONHÔPA. brasileirn. solteiro, produtor

indígena cuin ijiM.TÍvã«> estadual o I .í K04.692-1. nascido em (.KV07/iy65.

portador duC.P.I- n" 4.59,18»». I ll-íj« c RCÍ n' .1.143.653-«. SESP/MI cneonlra-

sc estabelecido da Rci^rva indígena da líKANPE S.A.NGRADOURO na

ALDEIA "DLIAS ESTRELA", na R.Kkivia BR 070 Km 225. mais 6 Km a

direita situado ik> município de GENERAL CARNEIRO/MT CEP 78.620-000,

com 1.500 tmil c quinhentos) quota.s de valor nominal dc R$ 1.00 tUm Real),

pcrtazcndo um tsHal de RS 1.5UO.OO imil e quinhentos rcaisi imcgrali/ado neste

alu cm moeda coirente do pais.

5. DOMINGOS MAHORO E O brasileini. solteiro, produtitr indígena,

portador com inscrição estadual n 1.1.804.H46-0. natando em 08/07(1959.

portador do C.P.1" n" 208 667 121-00 c RG n" 1.105.874-1 SSP/MT. encontra-

se estabelecido Ja Reserva Indígena da GRANIA SANCRADOURO na

ALDEIA "SANl ARÉM". na Rodovia BR 070 Km 215. mais 6 Km a direita,

situado no município dc POXOREU/MT. CEP 78.800-000. com IJiOO (mil e

quinhentos) quoia.s de valor nominal dc RS 1.00 (Um Real), perfazendo um lotai

dc RS I..500.00 timl e quinhentos reais) iniegralizado neste ato cm moeda

corrente do pais.

6. JOÃO BATISTA TSIPRE bra.sileiro. solteiro, produtor indígena com

inscrição estadual 13.804.69()-3. mcscido em 15A)8/1949. portador do C.P.F

n" 284.240-851-91 e RO n' 107.206. SSP/MT. cocontri-sc eslabclccids» da

Reserva Indígena da GRANDE SANGRADODRO na .ALDEIA "SÀO

SEBASTIÃO", na Rcxloviu BR 070 Km 225. mais 3 Km a direita, situado no

município de GFNF.R Al. CARNFIRO/MT. CLP 78.620-000. com 1.500 (mil e

quinhentos) quotas dc valor nominal de RS l .00 (Um Real), perfazendo um total

dc RS 1.500.00 imil c quinhcnUís reais) integrelizado neste ato em moeda

2

, a* JunU Conercial do Fstaclo cie Maio Gfoiso
4 " ̂ Certiftco roqmro sot» o o' 51400010811 em 01/04/2020 Oa Empresa COC»»6RATIVA MCHGENA SANORADOURO E VOtTA GRANDE
*5^CCW.>MiBA«0(:«i*»u <vn> SiannOllM11 e (irottxaik) 200386016 • 2!>/03/20Za AutenOcaçao 3123A3D«€6«0734203EFAZ065r21AfiBr46976FF

juiw Fteaen» Mufler Neto - Seaetórro-Geral Para vaMar esle documento, acesse tnip //«w» lucemal ml gov or/ e infcume n» do protocolo
20/030 001-8 e o còdioo de «egiM-fmça OOi-v Esia copu «s auanlcada iKoitaandnla e assinada «rn 01/04/2020 por JuIroí/aJanCO HuB0f Noto
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correnie do pats.

7. JOSÉ OSCAR TSF.REDIWE. brasileiro, solicito, produtor iodigcna

com inscrição csukIujI n ' 13.804.694-S. na-scidu cm IÍWÜI'1977. portador do

C.P.F n (K)2.199.3«|.56 e RG l.447.9«y-3. SSIVMI. encontra-se

estabelecido da Reserva Ind/gena da CRANDF SANCíRADODRO na

Al-DEIA -MARIA AUXILIADORA", na Rodovia BR «>7(1 Km 225. mais 10

Km a direita, situado no município dc GENERAL CARNEIRO/MT. CEP

78.620-000. com I.50U (mil c quinhcniosl quotas de valor nominal de R$ 1.00

«llm Real), pcrlazcndo um total de RS 1.500.00 (mil c quinhemos reais)

integralizado neste ato em moeda corrente do pais.

8. MARtX>S ANTtINIO TSEREDZADZUBA TSEREDZAE.

brasileiro, sulieiio. produurr indígena com inscrição estadual ti" l3.8<M7(W-(>.

na.scido cm 27/07/1970. portador do C.P.F n" 832.870.351-34 e RG n"

(.886.069-9. SESP/MT. cnconira-se estabelecido da Reserva indígena da

GRANDE SANGRAPCHJRO na ALDEIA TOURO SENIADO". na Rodovia

BR 070 Km 225. mais 2 Km a direita, siiuado no município dc GEiNERAL

CARNF.IRO/MT, CEP 78.620-000. com L.50Ü (mil e quinhentos) quotas de

valor nominal tfc RS l.(K)ílJm Rcall. perfazendo um total de RS 1.500.00 (mil c

quinbciiim reais) íntcgralizadir neste aio cm moeda ciarcnie do pais.

9  C-ANDiDA TSINHOTSE EWARA TSEREROWE. Irrasileira.

solteira, produtora indígena c«>tn inscrição estadual n"^ 13.803.884-8. itascida cm

18/02/1975. portadora do C.P.I- K6<).6.36.y31-49 c RG n 109 414-4. SSP/MT

erK'ontra-sc csialviecido da Reserva Indígena da GRANDE SANGRADOtJRO

na ALDEIA "LAGOA AZIJI.". na RikIovU BR 070 Km 235. mais Km 4 o

direita situado nu município de Pf)XORElI/MT. CEP 78 8()0-(K>(). cv>m 1.500

(mil c quitiheniovi quotas de valor nominal dc RS l.í*) (l m Real), perfazendo

um toul de RS 1.500.00 (mil e quinhentos reais) integralizado neste aro em

moeda corrente ilo pais.

10. htARTINHO TSIRE EDI TS.AWEWA. brasileirti. solteiro, pnxlutor

indígena com inscrição estadual n" I3.8D4.725-1. nascido em 1 1/11/1967.

portador ck» C.P F n 458.723-.501-63 e RG n' 21.319971 3. SSP/SP. encontra-

se estabelecido da Reserva Indígena da GRANDE SANGRADCMJRO na

ALDEIA "SURUBIM", na Rodovia BR 070 Km 221. mais 1.5 KM a direiia.

em 01/04/2020 4a EnHKOsa COOPERATIVA INDIGÍNA ̂ ANGRADOURO E VSDLTAG^M ̂
«"^COOICTANOESAR 51«D0010811 e OTOlDCOIdl 200386816 - 25fl33<2020 AoteWicaçio }12aA306EB9073<203EEAZOey 21ASer4W76FP

JUUO Fremsnco Muliw SoooUroa::!®™! n«ra oate <l«umimto. acscw http /Aamw n«f»nwl rrt qov t*/ c rtorme n* 00 orotoceto
20/038.M1-6 OOFV EM k> auenocsM dig«lmenlwe esaioada em 01/<W2a20 por MiW NM
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situado DO município de GENERAL CARNEIRO/MT. Cl-P 78.62í>-Ü0l>. com

1.500 (mil e quinhentos) quotas de valor nominal de RS 1.00 (Um RealL

perfazendo um total de RS 1.5O0JNI < mil e quinhentos reais t intepraii/ado neste

ato em moeda corrente do pais.

IL rKTIiJA RE' LTWE Ó TSAWEWA. brasileira solteira, produtora

indígena com inscrição estadual n l.'t.8ü3.9550. nascida em I7/IO/I9A2.

portador do C.P.En° 730.557.001-04 e RO n" 1.560.494-Z SSP/MT encontra-se

estabelecido da Reserva Indígena da CBANDE SANGRAÍX3t)RO na

ALDEIA -NOVA VIDA", na Rixlovia BR 1)70 Km 2.35. niais 04 Km a direita,

situado no município dc POXOREU/MT. CEP 7K.HÜÜ-(10(). ctrm 1.500 (mil e

quinhentos) qu<Aa.s dc valor nominal dc RS 1.00 (Um Real), perfaztmdo um total

dc RS 1.500.00 (mil e qumhcnitrs reais) inicsraltzado neste ato em moeda

corrente do pais.

12. EMANUEL ADZOHE TSERE ALBUTE. brasilein>. solteiro,

produtor indígena, com in-scrição estadual n" 13.803.922^. nascido em

.3iA)7/1985. ponador do C.P F n= 035.249.321-69 e RG n° 2 428 .389-4.

SEISP/MT oncontra-se estabelecido da Reserva indígena da GRANDE

SANCRADOURO na ALDEIA "CANTINA' na Rodovia BR 070 Km 235.

mais 13 Km a direita, situado no município tle POXOREU/MT. CEP 78.800-

(100. c«>m 1.500 (mil c quinhentos) quotas de valor nominal dc RS 1.00 (Um

Real), pcrtazcndo um total dc RS 1.500.00 (mil e quinhentos rcaisl imegralizadu

neste ato cm m<K-da eoircnie do pais.

1? FRANSCTSCO RODRIGUES TSERENE TSIRtlWE EWE

TSiPIBU. bra.silciro. sollcirsi. produtor indígena com inscrição estadual n°

1.3.80.3.922-4. nascido em IH/)0/l9K(>. ptinaüor do C.P.F n" 977 728 871-91 c

RG n' 1442828 8 SSP/MT. encimira-se estabelecido da Reserva Iralígena da

GRANDE SANGRADOURO na ALDEIA "MALIBU". na Rodovia BR 070

Km 235. Mais .5i) Km a direita, situado no município dc l'OX()REU/M T. CEP

78.8(X>-OOU. com 1300 (mil e quinhetUits) quo(as dc valor oonunai dc RS 1.00

(Um Real), perfazendo um total dc RS 1.500.00 (mil c quiidicntos reais)

integralizado neste ato eni naieda corrente do pais.

«» Junta cenwroai oo Estauo ox Mau Qraoo

4 >Certf«u regelfO soo O re SiaOOOlMIl «m OOCM/ZOZO da bmpraaa COOP€f»ATIVA 1ND1G8NA SAKGRAOOURO C VOcTA GftANCJÇ
^®^COOK5RANDESAN Nae 514O00'0SM b i"0«0CUto 2003e6e'0 - 2Srt)a/20W Auterticaçâo 312aA3066«9D7 J*fl»eFAaDe5F2tAa»T4«9T«FF

Juíio Freoenco Mutier Neto • Secre»»nO-Geral ''ara validar oil* docunwnio acacse Klp "wwm tocema» ml gov W « irdofm» nr ao pr«oca>o
20/030681-6 O o codiqo do soourança OD^V Esta cúpia toi «jKnucaUa dionainiame e saanaOa en ü1'0*/2Q20 po* jiA«.Freij«nco Muiiw Nato
SdortánoOtrai. h
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14. riFttSon; WA ttAiWfc. bn&ileifO. sohcim. pnsdultir indígena com

inscricio esutual n 1.1.803.KKH-Ü. nascido cm 074)2/1974. portador do C P.F

o' 885.0.%.íCl 6« e RO n" 1.225.h56-.í. SJ/MT encontra sc estabelecido da

Reserva Indígena da CRANDI- SANCRAPOURO na ALDEIA

■T^IMITSUTE". na Rodovia BR 070 Km 235. mai». 08 Km a direita, situado no

município dc POXORtU/MT. CtH 78.HÜ(MJÜÜ. coro I.50Ü (mil e quinhentos)
qiuius valor nominal dr R$ I.IX) (Um Rcall. pcrta/cndo um UMal de RS
1300.(K) <mit e (|uinhcnu»s rc:iis> inu>graii/ado neste alo em moeda corrente do

pais.

15 GRACtANO AF.nZANE PRONHOPA. brasileiro, solteiro, produtor

tndígetia com inscrição estadual n 1^.803 X13-9. na-voiio em 03/11/1969.
portador do C.P.I-' a" 617.256.921 04 c RG n 1.414 9.35-4. SSP/MT cncomra-sc
estabelecido da Reserva lodígcna da GRANDE SA N<iRADOt IRO na
AIDKIA "SÃO FRANCISCO", na Rodovia BR 070 Km 235. mais 01 Km a

direita, situado no município de POXOREU/MT. CtP 7K WHMMM). crim 1.500
imil e quinheaiosi quotas dc valor nominal de RS 1.00 (Lm Real), perlazendo
um total de RS I.SOU.OÜ «mil e quiabeoios reais) intcgndizado neste ato cm

moeda corrente do pais.

16 HIJCRI AJAVE. bfa.Mtaro. solieuT>. produtor indígena com inscrição

est^ual n" 13,503.927-5. nascido cm 22/02/1952. ptvriador do C.P.F

062.307.331-53 c RG n 313 4484-^. SESP/MT. cnconira-sc estabelecido da

Reserva Indígena da GRANDE S.ANGRADOLRO na ALDF-IA •«3 RIOS
BETANIA". na Rodovia BR 070 Km 2.36 a direita, situado no município dc

POXOREU/MT. CEP 78 8ílí)-3MX), com 1 .500 (mil c quinhentos) quotas de valor

nominal dc RS l.(K) (Um Real), perta/müo um UNal dc KS I.500.ÜÜ Imil c
quinhentos reais > inicgrali/ado neste at«i em moeda correnU' do pais.

17. INOCENCIO TSOR<rRA- TSE REMRE bot-sileiro. solteiro, produtor

indígena com inscrição estadual 13803.8H6-4. nascido cm 27A)I/1976.
pon^lor do C-P I- n 000.604.621-.59 RG n 43pÜ 118-3. IXilXXK) cncontra-se
estabelecido da Reserva Indígena da GRANDE SANGRADOURO na
ALDEIA "SANTO ÂNGELO", na Rodovia BR 070 Km 2 33 a dirciia. situado

no município dc POXORLU/MT. CEP 7«.H(K>-Ü00. com I.5O0 (mil c
quinhentos) quotas de valor nominal de RS 1 .(K) <1 Im Real i. perfazendo tim total

5

. us Jira Cornem* (to Eaiado » Maio Gxneo
'«UIVMU vjtí o II" 51400010611 rsn nii04í?0?D Qj IVA iNOtCIN* SANAnAtXKmO F VOtT* OAANOC •

*S^COOtGI»A#»06SAN S1400010611 « Ijratoeo» 200166816 • 2M)i20Zll Auvwmtaeao J12AAjt«»to*>/j4ai»*rAi06»rj tABe7A66T«rr
Jiilo Frederico MuHar NbIo SBOatanoí-*'»! Para »»i«Típ »íI» «loccH-iAnto «cesse rup <.i*«n«i lucarnal itn.oo» Jtr' • "Ponne n* do protoco»
MVO<M OBl-f. A o oiilign de wguronco QDFV £1» eOO« «o auiani«aoa dKjíaíniwSA ■ ramwtr m ci1/O*ffU20 por JUI0yff6(Mrwo Muflw NM
SamMrKvCAv;» h'
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<k RS i.SOÜ.ÜO (mil e quinbc-nuvs mis) ifitegralizatk» nciite alo em moeda

corrente do pais.

18. TIAGO T^F-gFTSL". brasileiro, solteiru. produior imlí]tena com

Ubcrivâo n' 13.803 9l8-<», ium.m1o 04/09/1934. portador do C.P.F n°

329.319.991-72 c RO n® 0.482 684-1. SESP/MT. cncooira-Mr csUbekcido da

Reserva Indígena da GRANDE SAWCRADOtJRO na AIJTEIA

-SANTIAGO", na Rodovia BR (170 Km 234. mais 05 Km a diicita. situado no

munictpio dc PC)XOREL/MT. CEP 78.800 ÜOO. com 1.500 tmíl c quinhemosl

quoULs dc valor ramiinal dc RS 1.00 (llm Real), perfazendo um (olai dc RS

1..5(X).(Xt imil e quinhemos iraisl icucgralizado aatc ato cm moeda corrente do

pais.

19. TSiPADZABE TSAHOBO. brasileiro, solleiro. produuv indígena, com

inscrição n" 13.803 911-9. nascMlo cm 06/05/1982. portador do C .P.F

n® 024 516.043-44 e RG 028 186.222.0O4-9. SI^TMA. cncontra-sc

estabelecido da Reserva Indígena da GRANDE SANCRADOGRO na

ALDEIA 'n^lHORlRÃ-. na Rodovia BR 070 Km 235. mai.s 2 Km a diieita.

situado no municípcu de POXOREU/MT. CHP 78.8(XHKXi. oom l.5(X) imil c

quinhentos) quotas de valor nominal de RS 1.00 (Um Real). perfazendo um total

de RS 1 .500.00 imil e quinhentos reais) integralizado neste alo em moeda

corrente do pai.s

20. NICOLAU TSERtJtOWE. brasileiro, solieifo. produtor indígena oati

iascriçào csUahij) n' I 3 803 (146-4. nascido etn 02/02/1929. portador do C.P F

n° 693.707.611-87 c RG n .394.724 .3 SüPtVGO. cnconira-sc estabelecido da

Reserva Indígena da GRANDE SANC;RAD0UR0 na ALDEIA "LAURA

ViTllNÃ". na Rodovia BR 070 Km 235. mais 06 Km a dirciia. situado no

município dc Pt)XÓREU/MT CTFP 7R.WM>.flOO. com 1.500 (mil c quinhenuisi

qutitas de valor nominal dc RS l.OU <Um Real), pcrfazcntio um total dc RS

1.500.00 (mil e quinhentos reais) intcgralizado neste alo cm mtKda corrente do

pais

Iniciada a AsscmNcia i'oi üesienadti para ctaicdeoar os trabalhos o sr° Jose Oiaviatm
Rilvtm Man^ que ctmvitlou a num Clêrio Loioia de Sou/a para secmanar e lavrar a
pcc&ctitc .feiâi c (1 A^ia*UI»> 9s* uv

As-sumindo a direção dus trabalhos, o Courütmador suliciiou que tosse lido. explicado c
o  Social da Cooperativa, anieriorrocme elaborado, o que foi feito

arti^ por artigo, o t|ual. após as aJtcnçõcs deliberadas pela Assembicia Geral, foi
6

•» JcHa Comera^ do Crtailn de Maio Cwiiwr

4 ' >C«1i(ioo rwsiro «O o S1400010#11 «T> 01W»» cta FtiWOU CtXWtRATIVA UMMGSNA SANGnADOURO C VOtTA GRANOe -
^S^COCMGRAMOESAM Nhv SlAOOOloei 1 * TOtUflEBIfi 3^/030X10. AuMn»eat*»- 3t23A3D6Mg)/3«7Q.3frAJ065F71ABB74C/»F

JuM Freawxi Ml—V IMtO - S—Wio-Ona P«a —Ml M» yAww» pjí—nM ■« 9— brí s eWn» n* <tn Qtttiacito
atvoaa 661-6 « o ^dno de jwmeeiHd Ql*v Ma MAfirtie «>yi—li — e «<ti OIXMQQZO por A—>>>aòonco MMrNM
IMm-rioM /- "49 -
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licvidamcnte aprvvaüo pelo volo dos c<Ktpcnid4>s fundadores. lUjos nomes estão
devidaincnie consignaitos nesta Ala. Tal projcti) dc b.staiuto Social encontra sc em
d(K-umcnto anexo a esta ata (anexo IL la/emlo parte integrante desta. A seguir, o
CoordenadtK detctmitKHi que nc procedesse u eleição dos membrodos órgãos sociais,
conforme dispõe o Kstaiuio recém-aprmodo. Pnxredida à votarão. Uxoni eleitos para
comporem o CoMciko dr AJuriiwili aniii. OIKiüTOR PESIDI NTH DOMIN<jOS
MAHORO E O brasileiro, pntduiur indígena, portador ei>m niscn<,'Jo estadual n°
11 H04 SJõ-O, nascidí» rti. p..ttj.íiw ilo CPI- n= 20H.f»í>7.1 2 I (10 e RG n'
.Í..W.R74-I. SESP/MT. DIRüTOR M.NAC tlRO <;ERS0N WA' RAIWK. brasticini.

produtor indígena crun inscnvão esukiual n MH03HXíi-í). nascido cm 07/02/1974.
portador do rPf n> SH5.0%«2} ft« e RG n I SJ/MT. DIRETOR
SECRETÁRIO GRACI.4NO AED/.ANE PRflNHOPA brasileiro, produtor indígena
com inscrivài) esiadiiül t; I TííO^.Xi.( '•í. nassido em ó.VÍ l/19f»9. |K»rtad(H do C P-T n"
617 2S6,921-04 c Rti r 1 414 O.tf'4, SSP/MT que cumprirão um mandato de 04

(quatro) unos. pam mnubn» cfetisus do CnascllM fiscal foram eleitos «v< seguintes
cooçierados BARTOi.OMEt' P.ATIILA PRONHOPA. brasileifii. piv<duioi indígena
colii inscri^õii estadual n I 4 H(t4.602 !. na«». iJ>» cm 06/07/1065. t*«nad«>r do C P F n"
459..4«9 1Í I-6K c RG n v 143.653-6. ChCH.IA RE t WE Õ TS-VWEWA. brasileira,
produtora indígena com inscri<,-ãi> estjduul n I .'.KO.t.955-0. rucssida em I7A1I/1962.
ponad.w do ( P I- n 73(» 557 flUl-(M c RG ii 1 56<l 4U4-2. SSP/VIT KRANSCLSCO
RODRICfES TSERENE TSIRLWE EWE TSIPIBL. brasileiro, prrxluior indígena
com inscrii,".«' csi.mIimI r' |4 HOt 922 4, niLscido eni 11V10/191Í0. purlátdor do C.P.F n'
977.72».871-9] c RC> n 1442828-X SSP/NtT c para wns suplentes os senhores

LAZARQ W.-\ AIHO. brasileiro, produtor indígena com inserirão esiodual n"
l3.8ÍU,>Uf.-0. port-alor do C.P.F n XI9 76í>X2l .44 e RG n" l.l35.41»-6. SSP/MT.
ALESSIO TSKREDZ-ATI TSIRLWE WE. brasiloiits. prixloior indígena, com
inscrição estadual n" l V804.642-5. portador tki C.P.F n" 012.707.761-85 e RG n"
l.545..VK>-6. SSP/SP, TIAGO TSKRETSI'. hrasilerm. produtor indígena com
inscrição estadual n' I t XO.4.91 K-o. pinudoi «to C P.F n'" 329 " 19.991-72 c RG
0.482.6K4 I. SSP/M I". devendo haver. anuaJitienie. a renovação dc 2/3 (dois lerçosl dos
integrantes do Gtmsclho Fiscal. Prosscguindo. uidos fmam enqxrs.sodos nos seus cargv>s
o OS ELErrOS declaram, sob as M-NAS da LEI. t^F NÃO lúSTÃO
IMPEDIIXIS D1-: EXERCEREM A ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA. POR
LEI ESPI-X IAI. OI EM VIRTlTíF f>f CONDENAÇÃO CRIMINAI.. OI' WIR SE
ENCONTRAREM SOB OS EFEHOS DELA. A PENA Ql-fE \EDE. AINDA QUE
TEMPORARIAMENTE O ACESSO A C\R(K>S PÚBLICOS. OU POR CRIME
FALIMENTAK. DF: PREVARICACAO, PI ITA OI) SUBORNO. CONCUSSÃO.
PECDLAIO, OL' CON IRA A ECONOMIA POPL!l.AR. CONTRA O SISTEMA
RNANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA \W
CONCORRÊNCIA. CONTRA AS RELAÇÕES LM*. CONSUMO, FÉ PÚBLICA. OU A
PROPRIF.DADF: DF \rORDO com os ARTIIXIS 5I DA 5 761/71 f:

PARÁGRAR) 1". ARI. I.OIl DO CÓDICKl CIVIL BR.VSIUÍIRO O Presideiuc do
Cimsclho de Administração, assumindo a tlireçâo dos trabalhos, agradeceu a
eol^ioi^ão do seu antecessor nesta loivla c declarou dcllnuivamentc consiimídx desta
data para o tutum. a COOPERATIVA tSDtOF.SA SASURADOCRO F. VOt.TA
CRAMHC tCOOlGkANDESAM com sc-de na Rodovia Bk (»7(l Km 236. s/n.
Fa/enda Lsircla. Zxma Kunii. no munieipio ilc P«»xotvu. FlsiaJu dc Mato (iiuvs«». CIT
78,800-flt) que tem por rrhjito "A Sociedade tem como objetivo- com base na
colaboração recíproca a qiK sc obrigam os seus asMictodos. promover sem linolidade dc
lucro 1 - f) estímulo. ■> desenvolvimento pnigre&sivo c a defesa de suas atividades

7

«• Jtfita Can«md do Exiado de Ualo CroMO
4 ■>Cw1*co r«9.«ro «e f> n- 5140001M11 em 01«412020 d» C-npm*» COOPERATIVA INOIGÍNA SAJdGRAOOURO E VOl TA GRANOE -
**^COOtG«A»M5eSA»í Nwe S14OOO1<)011 • oraMela aooaaflBKI TMI.VTOSV «anii«.-ju 3123A3O«Ffi8O7342aiEFAa0«P21AS87aeWÍP*

Juho fredorico Uoiie» »4eio {UoetAno-Geni P*a «*dar este flocucwW) acBSW iwp "wnm nKKtrvajre g»vi t ndome r" de proiocoM
20/030081-6 e o <te QDTv Ej(a eao» <» eowwcede ttgsMmerae • awnada «m oi<M/7Q30 por AOioTrarienee kUler Neto
SeerauKKiaai - ti peu

Registro Digital (2447026)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 43



sociais e económica.s. dc naiureza comum; II - A vcmla cm comum iia prixlusõo c du
pmsiação tle serviços d»»s seus associados compmíndt"ndi>! a agriculiuru. cultivo dc soja
e milho, aviculium. suiiuM-uliurj c hovinoculiura. m»s mercados locais, nacionais e
inicmacionais. lil A preparação dc rvnas áreas para o desenvol\imcnio e ampliação
das aiividades dc seus .isviciados. IV A preparação do soU). plantios, niancjs»s e
coibeitas com nvaquinánsi próprio da cooperativa ou ile seus aissociadtrs. ixi ainda de
tcicciros. em icira-s dc propncdadc ou itcupadas em usufruio por pri>cesM»s {««ssessâSnos
legítimos dc seus as-sociados. em conjunio ctaii os mesmos ( irmi nada mais hiNivcs.sc a
SCT tralado. o Senhor Presidente da sociedade deu piw encerrados os uabalhos e cii.
rirtin I jtioia dc Souza que servi de Sccretáio. lavrei a presente Aia que. lida e achada
conforme, contém as assinaturas de todirs os cooperados fundadores, csinas prova a livre
vontade dc cmla um de orjtanizjff a aNiperaiiva.

Foxweu. Mato Cirosstt. março de 21)20

Jflse OtaviaM RÜMirs ISMte Clerio U»mla dc Souza

Asaaldo Perrira doK Santos Sileno Rezemie Tavares
,\dvogaiU> O A.B/MT S ,í»52

LAZARO WA AlHO.

ALESSIO TSERED/-ATI TSIRl WE WK

ALEXANDRE TSEREPTSF.

BARTOLOMEi: PATIRA PRONHÕPA

D<)MiNCX)S MAHORO E O.

JOÃO BATISTA TSn'RE

JOSÉ OST AR TSERFTIIWE

MARCOS ANTONIO TSEREDZADZLB A TSEREDZA"E,

CANDTOA TSINHOTSE EWARA TSEREHOWE.

MARTINHO TSIRE EDI I^AWEWA.

CECÍLIA RE" CWEÒTSAWEWA.

EMANLEl. ADZOWK TSERE AUBITE.

FRANSCISCO RODRIGUES TSERKNE TSIRUWE EWE TSIPIBU,

ra«iOuj .aaotro soò o «• 5140001IM1' «f» Oi/M/ÍO» da Enwr«*a r:fX3E*RATIVA INDIOEMA SANÜKAüOURO £ VOtTA GWA^ -
COOUSfUkMTtrâAM N«« S1400010B11 •onMdatfeSOaaaaaiS . ZM)I.7020 Aiaanacwao JTZJ*30«gM07>«03CFXZ065r21*a874g>rffr
Julo Fradenco Mídta' Meto SíWMano-Gdral Para «aW» «ue «xumerMo. acene HíaJrwwm ncmrm na 90V w • Bdiifine n- .» pnjtocoK.2tW»a«Bi-6 ao cttliBo da «•9u«ant» QOfV Eau oòpa tal auUrtieada *9daifFiinae • aaonada «TI 01IW2020 pw ttuHar
UM^damuMi —oaoVJ/n
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GERSON WA' RAIWK.

GRACIANÍ) AKDZANE PRONHOPA.

HUGO AJAVE,

INtK:ENCIO TSORCRA, TSE REMRE.

TIAGO TSKRKI^ÍU.

TSIPADZABE TSAHOBO.

NICOI^U TSEREROWE.

juíUa CoiT>ere»ei <» Eaíflflo de Ma» Gmasc
•4 Í^cirtílx» fedrstro ««« o n" 5t«00010a'l e"» OItM/ZOZO d» E/T<(MM«a COOPERATIVA INDÍGENA SAN GRADOU RO E VOlTA GRANDE -
VS^COOlGRANDeSAN, Nira 51400010911 e moíocoto 2O03B6816 - 25AU«OW AuleWiCJcao 3123A3DeeW0T34203EfA3065F?1ABa74697flFF

JubO f-feíoneo Mutter Nem • Soeretano-Gerai Pwa »aA<ía« es* documsnm acesse htip iNnt» n<cem«t.n«-9ov.brí « <oio»Tn4 n" ao pnmcoio
TO/tOS G81-6 e o CXMOO de sesiranca QDEV Esa cO(M Iw auwuad» digaaiinenle e assrads em OIAMTJUW oor AíMO.Meoeneo MiMr Nwo
S^tóloGerel «tiLíàT- !*• '
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\NKX(»1

Da Ata de AssemMeéa <ieraí de Cimsiiíun-á» da Cmtperaow Indígena Sangradouru e
Vtdia Gratuíe - ('OOlGRA\DKSÁN. realizada em OA de mar\t> de 2020.

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA INDÍGENA SANGRADOCRO E
VOI. I A GR-\M>K - t (KHGRANDESAN

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO. SEDE, TORO, ÁREA HE AÇÃO. PRAZO
DE DCRAÇÃO E ANO SOCIAL.

Art^eo 1" — A C\Kipcraiiva Imligenu Sangradtuin» c Volia Gninde
C<X)IGRANDESAN íkd civiMiniitLi prU Asscmhicia ficnJ da C\nstiUii4,'ão realizada
ans 03 (trKi dias do més de Março do ano dc 2020. é pessoa jurídica de dirciio privado,
rejse-sc. por eslc £.stuuto. dos termos da legislação coopcraiivisu vigente (Lei
5.764/7!). tendo:

ai Sede c admtnisuaçàu na RiMluvia RR <r70 Km 236. s/n. l-a/cnda B.sucla. Zona
Rural, no município dc Poyotcu. Lstado dc Mato Grosso;

bi Fom jurídico na CcMnaica de Barra dn Garças. Fritado do Mato Grosso;

Cl Área de aç3i> pam rfcilo dc atlmissão dc ctMipcradns. circunscrita aos municípios
dc {^torcu. GeocraJ Carneiro c Novo São loaquim:

d) Pra/.ti dc duração indcterininaito«- .mo soi-ial no peiíodrv cnmpreendidA entre Oi
dc jaiKiro a 31 dc dezembro dc cada ano.

CAPÍTLLO II • DOS OBJETIVOS SOCIAIS

Arti|^ 2* - A ScKÍedadc tem comu oh|ciivo. com ba.se na coiaboiação recíproca a que
SC obrigam os seus a.vaK Íados. promov er sem tinaiidadc de lucro:

I  O estímulo, u dcsenvolvimeniii progressivo c a defesa dc suas atividades sociais c
econômicas, dc natureza comum;

II - A venda cm comum da produção c da prestação de serviços dos seus as.iiociados
compreendendo; a agricultura, cultivo de soja e mühn. avrcultura. suinocultura c

bnvintK-ultuia. nos mercados locais, nacionais c imcmacionais.

111- A preparação dc novas áreas para o desenvolvimento c ampliação das atividades dc
seus associados:

[V A preparação do solo. plantios, mancjos e colheiias com iiiaquinário pnVprio da
cooperativa ou dc seus avsuctados. ou oirnla dc terceiros, em lerr.is dc propnedadc ixj

ocupadas em usufruto por processos posscssiirios legítimos dc seus associados, cm
omjunit> com tvs mesm<v.

Parágrafo 1 - Pva a urnsccuçâo dos seus ohfctivirs sociais a Cooperativa poderá:

10

«a. junia rjmmraà dn <1p Uato fimeeo

4 ' Pcanwoo ragnim soe o n* StaOOOtMIl «n< OlitM/TOTO rifvvs« COOPTRATTVA MOtCTNA SANtMADOUAO E VOLTA CRAWD6 ■
^^"cOOlCrUwmEllAX N*B 614O0Oi0âll •protoooteaOOWaai* 2MWI020 AutMaaçAn V17VAVI«r«DrM7f>3FFA2OeSF?1AB074WSPF.

juko rr*d*nco lMUi«v NMn :^jfiíwi«> rrfvw Para vaMOí os* aocu«n«nto. aomm mp iimmm ■ucvmai ml gm tef a ntarma n* 00 proucoto
20030.001-0 • o coOigo de aeoumnfa QOrv cOpa ks ilmAjeipme e ee—ieUe em OKOUTdTO pnr Aem f rertwncn lAiOw NMD
SooPto <--w,e pão-
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ai Bcncriciar. anna/imar. classilícar. industriali/ar cfnhalai c comercializar a
pruduvào <k»s seu- co«ipcrad««N.

b) Transponar a prixiuvào dos seus avsuciados. bem como. rcgiswar jiinto às
aultjndades ctjmpeicnie*. as manas c palenics desses ptoduios;

c> Adquirir ou coluar à dispt>sivão dr»\ seus c«Kipenidos. na medida em que o
interesse sncioeci>oóiiiict> aconselhai, bcms di* produção e insumos tais como.
sementes; mudas, reitilizanics; crwrclivm agrícolas; produtos veierináni»*;
alimentos para .inimaus: máquinas c equipamentos agrísxilas se ior o ca.so.
ctHiil»u.stívcis. bi< Jicsel. fmwlutos e gênero dc uso doméstico c pessoal.

<11 Farer *lianumcnto cm dinheiro, sempre que possível, sobre o valor dos
produtos recebidos dos a.ss«ciados. <ni ainda estejam em tase dc produção;

e) Assessorar os co«»perados na obtenção de recursos c linanciamenlos. dirctamenie
ou com pafccria.s, destinado ao custeio da produção e realização dc
invcsi.mcnurs. na medida c quem isso seja p.>ssivel c que o interesse social
assim o aconselhar;

f) Colocar a disposição dos C"r*T>erjdos e de seus familiiBXs. ik» que ccxiher. o
serviço de a.v>islcncia lécnico agrommiica. veterinário, educacional, jurídico, dc
saúde c social, hctn coitki. aos funcionános da Cooperativa

g) Manter plantei de matrizes para reprodução, em condomínios de Cooperados,
fornecendo animais desccndenies para recria c terminação, na medida da
participação de c:ida um no condomínio.

h) Promover, no interesse da sociedade, a impociação dc animais sempre que
necessários, para formação, melhor c substituição do plaaiel;

il Colocar a disposição dos Associados, diretamente ou mediante a inierveniêticia
de icrceinvi cnniraiados. os scrviçir. dc assistência técnicj para elaboração de
planos, projetos técnicos e de fiscalização, bem como. dc pesquisas c
iroinamcnlos que visem o aprimoramento tecnoldgtco tia ativiiladc objeto da
sociedade.

Paráttrafo IÍ - A Cooperativa prtvmoverá. mediante ctmvcnios com emidadcs pilblicas
iMi privada-s. o aprimtiramcnio lécnicti profissiooal dos seus cooperados, dirigentes c
funcionámos, participando da divulgação e eipar&ão do cooperativismo. do lamento
agropecuário c da raciiMiaUzaçái dos meios de prodt»çào c do desenvolvimenu» da
pesquisa rcgHioal c nacional.

Parigrafe III ■ A Ctxrperativa poderá operar nos icnnos tia Lei. com não associados,
através da aquisiçâi, da pndução t«u fornecimento tlc bens C stwviços até o moruarue de
.H)'i imnia porcento) de seu movimcnti» financeiro.

Paráixafo IV • Paiticipar dc Cooperativas singulares e tk scgurt. grau. bem como. dc
outras sociedades nÍo cooperativas

CAPITULO Ul - iK»S A.S.S<M I.ADOS

11

ij<jcrcnfio
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3» - pod«i

agmpecuana ou na p«st*.aD de pnK-ess.»s k-giiinH.s. que p.>ssa

cniidadc.

P.nignrf« I - O núnurr,. dc coopcr«l,« é .l.miuulo quanU. ̂  max.n«. não podendo.
fH.rén.. ser .ntenor a 20 (v.me) pessoas tis.eas e pr.xlu«x mod

operem no mesmo campo cconoinieo. q
concordem com este Estatuto;

nrr=r;.'TS^^
C JtoinJ üevutiineiile pranichida c A» cx.gi os.
P.^. .^c. - Apo,v«>o C„n»»» .V: Ad^n^

matrícula.

loimda-s pela Coi>perai!vd.

„LuT.i^.^ os do :o..go 2<,' - do-o E.,o.,„.„-
hi Votar c ser votado pan» os ciu-gitvs eletivos da CAroperattva.
c, Propor ao C.msel.a> de Admin.s..a,ão. Con.sclho F.scal e AsseatMcas Genus.
(nedidas de interesse da Coopemiva.

d) Demiür-sc da Coitpcraúva quando lhe ctmvicr.
e, Re.1.^ c»., a C.«.per«.va »-s opera,«s q« cooMUUcm o -

^ I, ríXJPERATIVA. apartirdadaudapublicaçaodoEdiial
i o'-o::;:;!rd.rdatsstSco. üs.,a, ü,d,„d„. « nv„. o po..- d» Palan,» pc^L
g, Promover ação contra os adn,.msirad.>n:s em caso dc trrcgularKladc
h) atnvocar Asscmb.cms Oem.s dc acr.rdo com a l^t e com estc Estatuto
i) Pr«)poro^ng^es«^deoov^3^c^•«»perado^
J, PanU:ipar das sotras do exerci, .o. na pn3p.m.ão das openu;o.-s que reaUrou.

Artigo T' ■ Sio Deveres dos Associados; 12

Ü1W/2ÜZU M BTVresa COOPERAUVA

20/038.^1-6 » 6 cddiqotie —ÇaSSESff^
fieoniánorCeni.
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a) Subscrever e latc^aJizar as cotas panes de capital nos termos deste estatuto e
contribuir com a laxa de manuterKÃo e encargos operacionais que forem
estabelecidos pela AsscmWéia tjeral ou C«»iisclho de Adminisirdt^àr>;

b> Prestar r»s serviços objeto de contraio da COOPERATIVA c realizar com ela. as
demais operações que constituam seus ohjeiiV4» ecotumiicos e sociais:

c) Cumprir llclincnu.' as disposições deste Estatuto, respeitando as deliberações
re^tuiamienie tomadas pelas Assembléias Gerais. Conselho de Administração.
Conselho Fiscal ou ciMisianie cm normas discipliruidora de postura, contratos e
serviços csi^ielccidos pelo Conselho de Administração da COOPERATIVA;

d) Satisfazer, pontualmente, seus compnimissos com a COOPERATIV A:

e) Participar da.s Assembléias Clcrais-.

i*) Participar ativamente da vida societária da COOPERATIVA:

gt Prestar ã COOPERATIVA esclaivxrimcnios relacionados às atividades que lhe
facultou associar-se;

h) Zelar pelo paihriiônio morai e material da COOPERATIVA, colocando os
interesses coletivos acima dos interesses individuais:

11 Responder pelos compromisstis da CtX)Pl3tATIV a. dcf»>is destes terem sido
judicialmente exigidos daquela, e aJé o valor das suas cotas partes subscritas Casti
haja prcjuizos nas «^rações sociais, responderá suhsuliananicntc até o vakir da-s
cota.s partes subscrila.s c proporcionalmenu? à sua participação;

j> Nân exercer, dcntrx» da CfXIPERATIVA. atividades que impliquem em
discriminação racial, política, religiosa ou social;

k) Participar das perdas apuradas no balanço, mediante rateio, na proporção da
participação nas openiçõcs que realirou.

Artigo 8" - A entrega da produção d«) cooperado a Cixípcrativa. na torma de letra "b" ao
artigo antertor. significa a outorga a esta de podcres para gravá-üi.v vende-las c/ou dá-
las em gai^uias de operações de crcdiui.

ArH|Mi 9° - O associado responde suhsidiarianieote pelos eompnimivsos da scx;icdadc
(XHiiraidos perante terceiros, até o limite do valor das cotas feirtcs dc capital que
subscreveu c o montante das perdas que lhe couberem, na exau pcopurção dos serviços
usufruídos da Coopcraiiva durante o aiK». Essa responsabilidade obnga também aos
associados demitidos, eliminados ou excluídos até quando forem aprovados pela
Assembléia Geral Ordinária às contas dos exercidos em que se deu o desligamento

Artigo IO" - As obfigaçíies dns xssociados laiccidos. contraídas com a Cooperativa c as
oriundas <ic sua responsabilidade como cooperado pcrarue tcrrciroN. transfere-se aos
herdeiros, prescrevendo após um ano «• um dia da succssáti.

Pur^p^o úiiíce Os iterdciros do Cooperado falecido tem dirciio ao capita realizado
e demais créditos pencnccntes ao iwsnKi. Assegurando-lhes o direito dc ingresso na
Cuc^icrativa (k:sdc que preencham as cxuidiçõcs estabelecidas neste Est^uto.

13

.M.. junbiCnmnnMaldotslaOoosMaaOrassL
•4_lic®»UI»ec rBg«tn> sofe o n' SI«0001CM1 ' «n OiroaiZOtO ilia COOMiHATIVA INOICrNA SANGRADOOHO B VOCTA OWAHOe -
^®^COOtG«ANOESAN. Uw 5V4000108II e pti>tuwla ZD03a68l6 - ÍSiOl/SOM XulawliClitMi' 3123AJO6BeBO7}4203EFA3De5F11AB8746*76FF

juim FíiHlrnoi UiiIIhi NmIu • 3eb>eláno-<3«ral Pii»b vrnxJrK oete documwilo. acMS* "«p )u<»nMt imgov.Br/ e Irtom» n* 0o probxalo
aO/P38t»l-g «o rtUgyxh' -«Mir.meaQQFV EtaeOpialoi aulwXTAda canxaiFignMe asMnada mn Ol/OtiSOgOpor JiZnl-reawiO MuHer No»
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AníRB 11" • A tlemi^sàn (ki a-ssuctado. que nái) piidera \cr negada. Uar-^£-á unicamenic

x> seu pedido c scfá requerida an Presidente, sendo por este lesada au Conselho de
AdmmisiraçÃ) cm sua primeira reunião e averbada no livro de matricula mediante
termo assinado pelo PresKlenic.

Parágrato óaieo - O Ctxiperadn demitido somente poderá rcingrcssar no quadro social,
ressalvados os impcdiiMnios legais c estaiuiirios. desde que reaii^e. cm um único
pagamento todo o capiiaJ social que recebeu da CuifKratjva au dcisai üc ser cooperado.

Artigo 12' - A eliiiiina^'áo do Cooperado, que e aplic^la em vmude dc iníração da Lei

ou ücsie LisUtuio. será Icita por decisão do C:<>n.seUio de Administniçãu. depois de
notificiklo o infr^w. Os motivos que determinaram sua eliminação devem coastar de
icnno lançado no livro/ficha de miuricula c ser assinado pdo Prcsidcnic da ( laípcnUiva.

Parágrafo 1 - Além de ouints motivos que jusiífíquem. ao Conselho de Administração
cahc eliminar o associado que:

a) Deixar dc exercer por dois anos sucessivos, na área da i~XX)PFRATIVA. as
atividades que facultou associar-se:

b) Praticar atos que desabonem o conceito da COOPERATIVA:

Cl Deixar dc cumprir as disposições emanadas da Lei. du Estatuto c dos
competentes lirgãus de decisão da COOPERATIVA.

d) Deixar dc prestar serviços coatraladsK através da CCX)PERATIVA. sem
justificativa aceitável a critério do Conselho de Administração;

Cl Vier a exercer atividade que cnire cm conflito com os interesses da
COOPERATIVA, ou que. dc qualquer forma possa vir prejudicá-la.

0 Levar a COOPERATIVA a tomar medidas de caráter judiciai objetivando o
cumprimento dc obngaçõcs por cics coairaidas.

Párignío II - A decisão do Conselho de Administiação e as r.i/õcs que a mobvou
constarão de termo lavrado no livrti/richa de matricula, as-sinada pelo Presidente;

Parágrafo III - Cópia suiteniicada da decisão será remetida ai> interessado no prazo de
trinta dias. p<ir processo que comprove o seu recebimento;

Parágrafo IV - O as.MKiado piidcrá. dentro do pra/o dc trinta diax da data do
recebimento da ntáificação. interpor recurso junto ao Conselho de Adminisiraç~ãu. que
terá efeito suspcnsivu ate a primeira Asscmblcia Gerai.

Artigo 13" - A CKclusáo da associado será feita;

al Por immc da pessoa física;

h I Por dis.soluçâo da pessoa jurídica .

Cl Por incapacidade civil não suprida:

14

^ JunIB Comaru* Co bslado <M Maio Gnmto
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(1> Pur deixar de atender aoN requisiu» e&taiuiáfios de ingresso c permanência na
Coopetaiiva;

Par^pifo ÚBce - A exclusão do ctx^ieraálo. com fundanKnio nas disposições dti item
"D" deste artigo, será fetia por decisão do Coosclito de Administração, aplicando-sc. no
ca.so. o dispositivo do artigo 12 parágrafos 3' e 4".

Artigo 14° - Em qualquer dos casos de: demissão, eliminação ou exclusão, o associado
tem direito apenas a Fesiituição do capital que tniegralizou acrescido dos respectivos
juros e sobras que tivcreui sido cirdilados. alem de outros créditos cm conta corrente.

Panigrafo I - A rcstiluiçãu dc que traia este artigo somente pode ser exigida, depois da
aprovação pela Assembléia Geral, do Balanço do Exercício cm que o associado tenha .se
ilesligaüo.

Pur^rafo I] - O Conselho de Administração poderá determinar que a icslituiçào do
capital integrdJtzadu. juros e créditos cxisteulcs. sejam feitos üe uma só vc^. ou em
parcelas iguais, mensais ou anuais a panir do exercício tinaflccim seguinte ao seu

desligamento.

Par^rafn III - Ocorrendo tkmíssôcs. eliminações ou cxclusões de associados, cm
número tal. que as restituições das i«nponância-s referidas no prcscnic artigo. pos.sam dc
alguma forma, amc^ar a estabilidade econòmico-financetra da Cooperativa, estas
i%siituiçõc.s. somente potferão ser feiui-s mediante critérios que resguardem a
continuidade da Cooperativa:

Paréyirfo IV - Os dcvcrcs dos associados demitidos, eliminados o excluídos perduram
até que sejam a}Mi>vadas. pela Assembléia Geral, as comas du exercício cm que ocorreu
o Jesligameiuo

CAPÍTULO IV - DO CAPITAL SOCIAL

Artigu 15" - O capital social da coopcraiiva é ilimitado quanto ao máximo, c variável
conforme o nútrmr) de quotas partes subscritas, nãu podendo, porém, ser inferior a RS
.40.000.00 (Trinta mil mais) para a COOPERATIVA c ncra inferior a RS 1.500.00 (Hum
mil c quinhentos reais) para o cooperado.

Pu^raTo I - O Capital Social c dividido em quoias-partcs indivisíveis e intransfcriveis
a não associ^tos. nãu pudeiKlo ser negociado de modo algum, nem dado cm garantia, c
sua subscrição, ini^ralização. transferência ou rcsliluiçâo será sempre cscriiur»la no
livro/ncha dc matricula.

Puráigraro 11 - A transfetèiK-ia de quotas-partcs. entre associados, total ou parcial, será

oscnturada no livro ou ficha dc matricula mediante termo que contará com as
assinauira-s do cedenic. do cessionário c do Presidente da Coopeátiva. após aprovação

do Cunselhu de Administração.

IS
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Parigrito III - Para cfciui áe iiuci^rali/apio <k qticita.s-pane& t«i Uv auntcnlo dc capital
N4«.ial. prxkrá a cooperativa receber hens previamente avaüatkts apik honailogação da
Ashcmbicia Geral

Parigraló IV - A Cooperaiva poderá, a cntério da Afcsembieia (icral. di^tnbuir juros
de ai«^ 12^ (doze por ccoiu) ao ano ifue scfài> coniatlas sobre a pane inicçralizada do
capital social, somente sc tiver apurado sobras no final do exerctCH>

RarApraiis V - A iatcgrvalizaçãii das quotas-pates do Capital Stxriai será a vista tui em
parcelas, pcaleado ser siutvlo o critério de retenção quando autori/ado pelo associado,
ou inilro cnlério que o Conselho de Administração estabelecer

Perágriíò VI - Nenhum ctxípcmdu poderá deter mais que l/í tum terço) do capiul
social da Couperaliva.

Farágrefo Vil - O valor da qitota-parte é de RS 1.00 (Um Real).

Artige ié" • Para efetlo de aumento permaneitte de capitaL ptiderãn ser relidos até 4^
(Qualni por cento) do valor das operações etn comum.

Partersie óidco - A Assemhicia C>eral dr apreciação da.s ctmta.s csti|Milará a taxa a ser
utilizada em c«la cxcrcicio sociaL sendo a mesma válida até a data da Assembléia C*Tai
de apreciação das contas s^MÍntc. podendo ser difercMc pte tipo de prodmo
comercializado.

CAPITULO V - DA ASSEMBLÉIA (;ERAU

Artigo 17" - A Assembléia Gerai dos associadirs é n órgão supremo da
C(K)PF.RAT1VA c, denuo dos limites da lati c deste Estatuto, lomará toda e qualquer
decisão de interesse da socisbule c suas ddihemçdes vinculam a todos, ainda lyK
ausentes ou discordantes.

Artigo IS - A Assembléia Gcr^ será hahiitialfnente ctmvocada c dirigida pdo
Prvsidciue da COOPERATIVA.

Parágrafo úniee - Poderá também ser convocada pelo Conscllio de Administração,
pelo Cims^ho Fiscal ou por 1/5 dos assticiados cm pteoo go/o de seus direitos, num
prazo máximo de 30 dias ̂ >ós solicitação eotnprovadamerue não aiertdidu.

Artigo IV - Não pocferi votar e ser viUiuío nas Assembléias Gerais, o awtociado que

a) Tenha sido admitido sua convocação.

b) Que esteja na mtriAgéncla de quaLsqucr das disposições picvista» nas alíncM; a.
b. e. h. í. do ariigo 7' deste Estatuiu.
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Artiy» 20 - hm «{ualquci das hipóteses referidas m> aníg» 18°. as Assembléias Gerais
serãi tiinviicada.s com aaicoccdéticui mínima de IO dias. mcdiantt editais afixados em
locais apiopnados nas dcpcndeocias mais comuxnentcs frcqucmatia.s pdos assocuidos.
publicarão em jornal de circulação regular, editado no município da sede da
COOPFRATIV A. e comunararão aos associados por iolcrmédio de ctrculares

Parágrafo aiuco - NSo havendo ' qmmjm" dc insialario no horáno estabelecido as
Assembléias Gerais poderão realizar-se em segundo ou Icrcctra convocarão no mesmo
dia da pnmeira. com iiuervaio mínimo de uma hora. tlesdc que assim cnasie
expressamente no Edital de Convocarão

Artigo 21° • Dos editais de cnnviKarão. deverão coastar

a) A denominarão da C<Mipcratjvu. o número de inserirão no Cadastro Nacional tia
Pessoal Jurídica. CNPJ. scgunti Ja expressão ""Ctmvocarãodc AssemWéia
Ceral~ Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso.

b> O dia e lv>ra da Reunião cm cadu ctmvoearão. enderero do local da realizarão, o
qual. salvo imAivo justificado. s<mi sempre o da Sede .Social da Ctioperaitva.

Cl A seqüência ordiiial da-s convocarócs.

d) A urdem do dia di.>s trabalhos c as devidas especirtearõcs-

c I O número dc aswiciados existentes na data dc sua expediçÃ' para efciin dk:
oáltnilo do ntimeru legal, tquonimi dr instalarão

ft Local. Haia noioc. cargo, assinatura do responsável pela convocarão.

Parágrafo único • No caso da convocarão ser leiia por as.sociados. o cdilaJ será
assinado, por no míiúimv. 05 (cincol dos signatários do documenio que a solicitou.

Artigo 22" - Nas As.scmNéias Gerais, o ~quortim~ para instalação será o seguinte:

ai 2/.i tdois lerços) do mímero dc associados cm condiçúcs dc votar, em ̂nimeifa
crmvttcarâo.

bl Mcmle mais lun dos associados, cm segunda convocação.

Cl Minimodc lU <dcz)a.v&ociados cm terceira convtKação.

Parágrafo único - Paru efcilo da verificarão do "quorum" de qiic traia este artigo, o
niímeni de a.ssociados prcserrics em cada convocação será aptimlo pelas as.sinatura.s
constantes do Li\ o> «Ic liescoça.

.Artigo 23" Náo havendo "quorum" para a in.stalarâu da Assembléia Gemi couvocada
nos termos do Art. 20". será feita nova convocação também com antecedência mínima
dc KMdc/idias.

I^rágrafo único - Sc ainda nao houver número legal para a intaiarSn. admite-se a
intoíição ilc SC dissolver a sociedade

Artigo 24' É da com{<emètK'ia das Assembléias Gerais Ordinárias t>u Extraordinãria.s
a üesiituirán dos meitnbriK> do Conseltui da Administração e Fiscal.
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PanMerafo iwico - Ot-utrendi» dk^uiUM,-*) que pi»sa conqmwneicT a tcgularídadtr da
Admmisira;^» tiu ftwalizaçâo da ciHidadc. poderá a A^irfrmbleja designar
*liiiiiiisiiad«»ies c conselheiros provi.sónos aíc a posse dos no^os. cuja eleição «
rrAütaré BO pram aiáJiiBO M <trâüa> dnk.

Ártico 25" Os irabalhiis das Assembléias Oerais scrâo dirigidos pek) Presidente,
auxiliado pelo Sccrciáno. podcndt> ser convidados a pviicipar da mesa. i»s ocupantes de
cargos sociais c autoridades prcsenles

Parágrafo I - Na ausência e eventual iin|>cdiinrnio do Secretário, o Piesidenie
coiiviJaiá outi» dvuiciado para scercianar <»s mdialhits c lavrar a respectiva Aui

Parágrafn il - (guando u Assembléia Geral nàu tiver sido i.*inv«xada pelo Presidente,
os ir^iaihos scrâo dirigidos por um associado escolhido na ocasião e secretariado por
oinro associado convidatlo por ai|uele. compondo a Mesa «los tnihalhos os principais
inicrcssados na sua cinfivocaçâu

Artigo 26" - Os ocupunies de cargos de administração, hem como quaisquer outnM»
xssociadus. não p»jiirÀ> vxitar nas decisões stibre assuntos que a eles se refiram diicia
indiretamenic. mis não ficarão privados tle tomar parte nos respcciivos debates.

Artige 27' - Nas Assembléias Gerais em que lorem dt.s<cuUdos <> balanço c as contas
exercício, o Prcsidcittc da Cooperativa, logo opiis a Imiura do reiattWio do Conselho
Administração, das peças contábeis c parecer do Conselho Fiscal, soltciiaiá ao picnáno
que indique um as.vociado para {wcsidir a reunião durante os debates e votação da
matcrva. obscrvatKkvse. ainda. «> disposto no artigo anterior.

Paráf^vfo I - I ransmiiida a direção dos iraballxis. o Presidcnie c os demais lanipantcs
dos c.irgos deixarão a mesa. permanecendo no recinto ã disposição da Assen^leia Geral
para os csclarcvimcntns que lorem soliciutdos.

Parágrafo II - O a.ss4Kiado indicado escolhera cnirc os demais, um secretário que o
auxiliará na redação das decisões a serem meluidas postcnormcntc na Ala da
Assembléia (ierul.

Artigo 28" - A.S deliberações da.s Assembléias Gerais somente poderão versar sc*irc
assuntos omsiantes do Kdtial de Convocação e os que eum eles tiverem imediata e
direta co-relação.

Parágrafo I - Em regro, a votação será a dcsctihefio. mas a Assembléia Geral poderá
optar pelo voto secreta;

Parágrafo 11 - O que «icorrer na AsscmWéia Geral deverá constar de Ala
circunsianeiada. de forma sucinta, lavrada no livro prõprio. lida. aprovada e assinada no
final dos trabalhos peU» cximpooentes da mesa e por quanhrs mais queiram lazê-io.

Fteágrafo U1 - As deliberações nas As.sembirtas Gerais são ioiiuida.s por maiona de
vigos dos as.soeiados presentes com direito de votar, tendo cada cooperado, direito a 1
<itm> sri voto. qualquer que seja o mtmero de suas quota-s-parlcs.

18

4 leuiMro o n- 6140OOtOai • OI/fti/MJO rt» Fmf>.«»a CtXIPtRAIlVX INIMGeuA SANCiRAOCKJKÜ fc V<XTA G»WíO€ •
^■•^OrVOtOnAHOCaAH SiAOroimill o pnHocote BSOJABA-WI - 7V0.VW0 Auttntica«ao aiJ.IAlOSeeaOTMOTSCrATlKM-i-IAae'*»/!!^

JuiO Mutle» >»-n - S*í«ar»-0«fal Paa «aso»- Oocc«««o. acMM s«x» /«»«-« nH oo« Or/ • n Ou gsXoLM
JO/MH «11^ B o coamo àm MV^ança tJDFV EM igpBi to- aiAMmíU e mMXa am 01AM«U0 por jiAlo
SecralanuGerai - *—"f... t^

Registro Digital (2447026)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 54



Parágrafo IV - Pn:»crcvrm em Ü4 (qualrot anos a ação para anuluf as (iclihcraç-ões da
Assembléia (icral vieiadas Je enu. dolti. fraude uu simulaçàti. «ni com violação da I ei
ou do lisLatuio. coniadu << pra/o da data ctn que a Assemhleia Geral tivof stdo rcaJt/ada.

CAPITULO VI - DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Art^to 29' - A Assembléia Geral Ordinária, que sc realizará obrigatoriamente uma vez
por ano. no decorrer dos ires pnmcirus meses ̂ is o u^rmino do cxcrciao social,
deliberará sobre os seguintes as-MiiUos que deverão coaslar da ordem du dia:

I - Prestação de c<Miia.s dos tirgáos de administiaçâu. acompanhada do pvecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:

a) Relatimo de OeslAo;

b> Balanço Geral:

Cl Demonstrativo dos sobras ou perdas deeorreniM da insuficiêtuna das
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;

dl Fareccr do Conscibo Fiscal:

Cl Plano de atividades da Coc^ieraiiva para o exercício seguinte

II - Dcsunação das sobras apuradas ou rateio das perdas daluzimlo-sc. no primeiro
caso. as parcdas para os Inmdos Obrigauínos.

III — Eleição c posse dos componcnlcs du Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal e de outros, quando for o caso:

fV - Quando previsto, a Fixação do valor dos honorários, graiitlcaçòcs c cMuia de

presença dos inembios do Conselho <ic Atlministraçâo c do Conselho Fiscal;

V - Quaisquer assuntos de interesse MX'iai. excluídos os enumerados no Artigo .^1 de.sie
bSLUUIo.

Poráip^o I - Os membros dos órgãos de administração c fiscsiJizaçãn não poderão
partK ipar da votação das matérias refendas nus iicns I e IV deste artigo;

Parágrafo II - A aprovação do Kclalono. Balanço e Contas dos Órgãos Jc

Administração desonera seas cuinponenics de respimsahilidadc. ressalvados, os casos
de erro. doio. fraude uu simulação, bem como infração de Lei ou deste Estatuto.

CAPITULO Vil • DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Artigo JO" - A Assembléia Geral Extraurdinária realizar-se-ã sempre que necessãrio c
poderá deliberar sobre qualquer assumo dc interesse da Cooperativa desde que
iDcncionudti no Edital dc Convocação

•Artigo 31'' • É de competência exclusiva da Assemhleia Cieral Extraordinária deliberar
sobnr os seguintes assuntos:
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I - Refunna üi) Esutuiu;

n - Fusdu. Incoqxtniçih) <>u DesrtKfnbrdinenlo.

III - MuâaiKa do Objetivo da Sociedade;

IV - OisM)lução Voluntária e Nomeação üc Liquidanln;

V - Contas dii I .iquitlaniL-:

Vi - Veruia ou ikBiçãii dt- Patrimônio inuivcl.

Par^itrafo únko - Sân necessáhos os votos dc 2/3 (dois terços) dos associado»
presentes para lontar válidos as deliberações dc que trata este artigo

CAPITUIX) VIII - DO CONSELHO DE ADMINISI RAÇÃO

Artigo 32° • A Cooperativa é administrada por um Conselho de Administração
composto de 01 lumi Dircilor Presidente. <>l (um( Diretor Administrativo Rnanceim.
01 lum) Direitor Secretario, todos cooperados, eleitos dcroocraticaiwntc com mandato
de 04 (quatro) aiMis sendo nhngatóna » renovação de no míninKi. 1/3 (um terço) do»
seus mcmhnis.

Parágrafo I - Não podcin compor u Conselho de Adiiiiiiistrução. parentes entre si ai^
segundo grau. cm liitha ou crrfatcral.

nuvgrafo II - (K Adininistradore» eleitos ou coninaados. não são pessoalmente
responsáveis pelas otingaçiVs que conlratrem em nome da Sociedade, mas respondem
solidariamenic pelos prejuízos resullanics dc seus atos. se agirem com culpa ou dnln.

Parágrafo III - Os membros da Administração que purticiparcni dc atos ou operação

social em que «e oculte a natureza da Sociedade podem ser declarados pessoalmente
responsáveis pela obrigação cuniruida cm rnime dela. sem prejuízo do-s sanções penais
cabíveis.

Parágrafo iV - São inelegíveis, além das pcssoa.s legalmente impedidas, os cnndcnailos
a pena que vede. ainda que temporanamenic o acesso a cargos piiblicos: ou por crimc
falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussáo. peculato ou contra a economia
popular, a fé pública nu a pmprieüude

Parágrafo V - O a.ssociado. mcsiiK> ocupante de cargo eletivo na sociedade, que etn
qualquer operação tiver iiHciesse oposto ao da Coopcrtiva. nác^ pode participar das
deliberações que sobre tal oper^ão versarem, cumprindo lhe acuKor o seu impedimento

Pianytrafe VI - Os conçxmemes do Conselho de Adnunisiraçào c Rscal c outros assim
como os liquidames. cquiparam-se aos Administradores das Sociedades Aoõnima.s. para
efeito de responsabilidade criminal

Páfsgivr* VII - Sem |irrjuí/o de açao que couber a quatqirer associado, a sociedade,
por seus dirigentes, ou representada .issociodo csc«>lhid«> cm Assembléia Cjeral. tem
direito dc ação contra ns Administradores (xua promovei a sua responsabilidade.
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Artigo 33° - A eleição do Conselho de Administração seri 1'eita por votação sccieta em
A^^cmb>cia Geral Ordinária, mediante a oprescntaçãti de chapas.

Parágrafo I - A.s chapas deverão indicar os candidatos para Uxltis os cargos a srfrer
Diretui Presidente. Direto Administralivo/i-inancciro. Diretor Secretário e dois
Cofiselheinrs Vogai.

Parágrafo II - As chapas devera ser registradas na secretaria da Cooperativa, num
prazo de aiá Ü5 dias antes da realização da Ass^nnbléia Geral. Os integrantes das chapas
deverão apresentar no aio do registro da mesma:

a) Númm> de matricula na CtKiperaiiva.

h> Cargo ao qual se candidata:

c) Nome completo c assiiudura.

Art^ 34" - O Conselho de Administração rege se pelas seguintes nomia.s:

al Rciinc-se ordinariamente uma vez por a cada üí <trcs) meses c
extraordinaiiamemc sempre que neccssáno. por convocação do Presidente, da
maioria do própno Conselho, ou ainda por solicitação do Conselho Fiscal.

bl Deliberar validatncnie com a presença da maioria de seus membros, proibida a
rcpresentaçik). sendo as ihaisiies tornadas por maioria simples dos votos dos
presentes.

c) As deliberações ̂e^ão consignadas em Ala.s Circunstanciadas, lavradas no Livro
próprio, lidas. apatvada.s e xssintulas. no final dos uahnlÍHrs pelos memhnvs
presentes.

Parágrafo 1 - Nus impedimentos por prazos Inferiores a 90 (noventa) dias. o Prasidcnic
é subsbluído pelo Direuir Administrativo e este. pck» I>ircü>r Financeiro.

Prápi-afir |1 - Sc rK;arcm vagos, por qualquer tempo mais da metade dos caigos do
Conselho dc Administraçú. deve « Presidcnti* ou os liemais membros, sc a Presidência
estiver vaga. convocar a Assembléia (ieraJ para o devido preenchinrcnio dtr» carg«»s.

Pará^^o III - Os substituto exercerá o cargo somente atê u final do mandato dc seu
aniccrssnr.

Parágrafo IV • Perde atUomatictunente o cargo, o me[iá7io do Conselho dc
Administração que. sem justificativa faltar a (D (três) reuniões Ordinárias consecutivas,
ou b (sets) alternadas durante o ano. após notificação exfuessaao faltantc.

Artigu 35" - No desempenho <ic sua-s atribuições, compete ao Conselho dc
Administração:

a) Aprovar o Regimento Interno da Civopcrativa.

h> Fixar a <»rientação geral dos negiicios da C<x>pcr;UÍva.

c) Autorizar a contratação de profissionais para trabalhos nos departamentos e
divisões da cooperativa, bem ci>m«. eleger um grupo de adminisiradotes
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agricultores c porccüvs ktra da ctniu indígena que serão cuiiipvistos por 07 (sele)
pessoas.

d) Acompanhar a gestão dc c^ia Conselheiro em cargo dc direv:ao e examinar a
qualquer icmpu. os livros, papéis da Coopcnuiva. soitciiv infurmaçdcs Mfbrc
contratos celebrados <w em % la dc celehrãi,-àu.

e) Aprovar convocavão de AssemNeias Gerais dentiu do prazo legai ou quando o
iiHcrcssc da Cooperativa assim o exigir

f) Autorizar a aquisição ou aiiena<,-ãi> de hens intVvets. bem como a cimstiiuii^ão de
Ônus reais dc garantias.

g> Solicitar a Assembléia Geral a auionzai,'ãu paia a aquisição ou venda dc hens
imóveis e para fa/.cr alienações e etmsiiuições dc ônus reaus.

h) Ctwiraiar audiluna indepenüeiiic

i) Estabelecer a estrutura operacional da Administração Executivo, bem como
aprovar, o plano de cargos e salários dt>s funcionários, visualizando as funções

de coda um.

j| Rxar. quaiHlu conveniente, iimiie de fiança ou seguro fidelidade, para os
empregados que manipulem dinheiro ou valores da Cooperativa.

k) Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclusão dc assoctadirs.

1) Detinir a organização do quadro associativo c fomentar a panícipação dos
o-ssociodos

ml Cumpnr e fazer cumprir as Leis do Cooperaiivisnw. dos Regimentos Internos, as
deliberações das Assembléias Gerais.

n) A movimentação tinanccira da Cooperativa serão feitas pelo pelos membros do
grupo de adminitradores e os cheques serão assinados por 03 <uôs> pessoas do
referido grupo dc administradores em conjunto.

o) Aprovai c acompanhar a execução do orçamemo da Coopcraiiva.

Parãgnfa I • O Prrsidcnic provkleiiciária puia que os demais membros do Conselho dc
Administração reccharr com ontencedência mínima dc 3 (três) dia.v cópias dc

documcnurs sobre os quais tenham que se pronunciar, scndo-lhcs locultado ainda antes
da reunião i-«*rrespondente. inquirir empregados e associados além de pesquisar
documentos c outros, a fim dc dirimir as dúv idas existentes

l^rãgrafo 11 — As nomia.s estabelecidas pela Adminisiraçõo serão baixadas cm torma
dc resolução ou instrução, podendo ser incorporada no Regimento tnicmu üa
Cooperativa

Art^ 34" - Ao f>retor Presidente cabe. dentre outras, as seguintes atribuições

a) Supervisionar a administração geral e as atividades da CtXM^ERATIVA:

b) Convocar c presidir as reuniões das .\ssembleias Gerais c do Conselho.
ressalvados tis eoiars em que a convocação itaiha ocorrido á sua revelia.

c) Representar ativa c passivamente a COOPERATIVA, em juízo ou fura dele:
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Presiar esclarecimcaio<i â Assembléia Geral sobre as coolas c a aUmmislraçáo
dü COOPERATIVA;

e) Assinar en» coiijunio ejim iniiro executivo clciio. com gerente cinitratado
como mandatário repulamiente constituído, balanços e balanceies, contratos de
abertura de crédito, menções, adicionais. sai|uc&. rceihos ou (>rdcns: dar quitação,
emitir ou endossar chaiues. diipl(c^a.v notas pnmiis.sórias. letras dc câmbio, bem
como outros (^umcntosdcnvados dc atividade normal tte gestão;

f) Aplicar as penalidades c dcierminaçtVs que loreiii deliberadas pelo Conselho
de Administração ou peU Assembléia Cicral;

gl Outra.s que »> Coo.sclho dc Administração ou AssemHéia Geral lhe conferir.

Artinp 37° • Ao Diretor Adminisirauvo hinancetro compete:

a) Substituir o Presidente nos seus impedimentos inferkues a W (ixiventa) dias.

b» Assinar cheques c demais documentos em conjunto com o Presidente, ou
Diretor Secretario, ou ainda tniira pessoa designada pelo Conselho de
Administração.

c» Supervisionar e coordenar os serviços administrativos da Cooperativa,

d) Cooit^nar os trabalhos ik- cducaçãit cooperalivista dos cooperados.

e> Acompanhar a elaboração do orçamemo e sua execução,

f! Representar ativa e passivamente a C<X>PER ATIVA, em luízo ou fora dele;

g) Rcsponsabilicai-se pelos serviços dc caía.sifo. contaÉúlidade e informações
ncccssárta-s às decisões.

Artigo 38" - Ao Dirctiw sonelário compete:

a) Apresentar ao Conselho dc Administração, antecipadainenic. com vistas a
Assembléia Gerai, o rclatõrin da Gcslãu c Balanço Gerai do exeracio.

b» Z^iar pela organização dos arquivos da Ctroperaiiva, bem como. da inilizaçào
dos livros c alas da Assembléia Ocral e Cim.-clho de Adminislnição-

c) Aorrnpanhar tisla» as atividades da cooperativa- visando a participação dos
associados.

d) Assinar cheques e demais diKumcotos em conjunto com o Presidente, ou
Diretor Administrativo Financeiro, ou ainda piw outra pcvMHt designada pelo
Conselho dc Administração.

e) Representar ativa e passivamente a CtXtPERA I tVA. em juízo ou fora dele;

Artigo 39® - Aos Conselheiros Vogais competem as seguintes atribuições:

a) Crwnparcccr às reuniões do Conselho de Administração, podendo participar da.s
discussões com diieitu a voto:

b) Outras que o Conselho dc Administração ou Assembléia Gend lhe «wifenr.

Artigo 40® - Os mebros do Conselho dc Administração c Conseüio Fiscal não poderão
acumubu' cargos eletivos
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CAPITULO IX - DO CONSELHO HSCAL

Artigo 41' A jdiiunistração liu Coopcrulivii será íIsl.iIí/jíiLl assídua e
mmuciosanumic por um conselho Hscal. constituído de 03 tirés) membros efetivos e 03
(três) supienics. kidiiv assuciadus. eleitos aiiualincntc pela AssemNéia Gerai, sendo

permitida a tecicii^ de 2/3 (dois tervo < dos seus componentes.

Parágrafo 1 - Nãü podem fazer pane do Conselho FiscaL além dos inelegíveis
cniuncrados no parágrafo IV arti|K> 32° deste Estatuto, os parentes dos Conselheiros de
Administração ate 2° (segundo) grau em liniu reta ou colateral, bem comti os parentes
entre si. até esse grau.

Pan^tmfu li - O associado não pode exercer cumulativamenie cargos no Conselho dc
Administraçán c Fiscal.

Artigo 42 - O Cinisellni Fiscal rctíne-se ordinariamente, uma vez a cada U6 (seis)
meses, c extraordinariamente, sempre que necessário com participação de 03 (três) de
seus membros.

Parágrafo I Rm pnmctra reunião, escniberá dentre os membros efetivos, um
Presidente incunibidu de convocar as minines c dirigir os trabalhos destas e um

Sccrcujio paru lavraiura das .Atas.

Parágrafo 11 - As reuniões podem ser eonvtaadas, ainda, poi qualquer dos seus
membros, por soliciiação do Corcselho dc Administração, da As&embleia Geral ou dc
1/5 (um quinioi dos cooperados.

Par^trafb 111 - Os ineitdMos supfenics do Conselho T'iscal podem participar, sem
direito a voto. da reunião c das discussões, das quais serão avisados como os memhnis
efetivos, subsiiiiundo-os auturaaticaniente cm caso de falta ou mediante eonvocaçã».

I^rágrrfo IV - Na ausência do Prestdcnic. os trabalhos são dirigidos por Mibatituto
escolhido na ueasiáu.

Parágrafo V - As deliberações serão tomadas por maioria simples dc votos c constarão
dc Atas numeradas soqüeneiaimaile lavradas em folhas soltas, lida aprovada e assinada
pelos menibios picseiitrs.

Artigo 43° - Ocorrendo 03 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal o Conselho de
Administração convocará a Assembléia Geral, para preenchimcnio dos cargos vagos,
satdo que. os Conselheiros Hscois eleitos complemeniauão apenas o mandato dos
antecessores.

Arfigu44^ ompctc ao t"onselbo f-isi^^al:

a) Fiscali/ar os atos dos Conselhemis dc Administração c verificai o cumprimento
dos seus devores Icguis c cstauános.

b) Opinar sobre o Relatório Anual de Adnunistiação fazendo constar do seu parecer
ks informações cvmplcmcniarcs ou úteis as deliberações da Assembléia Geral.
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c» Denunvuir aos órgãos da adminisiravão e sc estes não uwiiarem proviilcncias
necessárias, a AssemhWia Oeral os erros c irregularidade que estiverem ocorrendo
na Couperjliva.

dl Convidai Assembícia (icral se tw órgãos da Administração não o li/ercin no
prazo legal ou quando lal providência se ri/cr occcssána.

Cl Analisar iiirnsalnvntc os halanccics c demais danoaMraiivos rmanceinK.
emitindo seu parecer

Parágrafo • Para us exames dc venlieação dos livros, contas e documentos
necessários ao cumprimento dc suas atnbuiçiVs pode <"> Conselhr' Fiscal contratar o
assessorado técnico csprxializado e salcr-se dt»s rcl.iuWios c infomiaçõcs dos serviços
dc auditoria externa c inicrna. correndo as dcs|>i.-sas pt>r conta da Ciopcr.mva

CAPfnílX) X - BAIJ^NÇO. DESPKSAS. SOBRAS/PERDAS E FUNDOS

Ailigo 45° O Balanço üeral da COOPERATIVA será lev»uado coincidente com o
ano civ il. rnccrrandtvsc no dia 31 dc dc/emhni de cada ano.

Artigo 46 As sobras apuradas no final dc cada exercício serão disirihuidas da
seguinte turma.

aí IO (dc7 porcento) pan fundo de reserva:
b» 05*? tcinco por cento) para o fundo dc Assistência Técnica. Educacional c Social
(FATESl.

C) O suliio líquido das sobra-s do exercício será ritteadn pniporciortaimcntc à-s
u|xrraç«Vs miii/.«las pelos asMtciados. salvo deliberação em contrário da
Assembléia Geral;

Arl^ 47" O fundo <te Reserva destina-sc a reparar perdas eventuais c a atender o
desenvolvimento das atividades da Cooperativa

Parágrafo único — Além. di> percentual de IO*? (dez por cenloi das sobras líquidas
apuradas nos balanços dos exercícios, reveneni cm favor do Fundo de Reserva;

a) Os créditos não reclamados, decorridos 1)1 (um)aiKi.

b) Os auxílios e dottçóes sem dcstinação cspccínca.

c> As rendas não-u|)craiionais.

Artigo 48" O fundo <k* Assistência Técnica. Educacional c Social - FATES destina-
se a prestar assistência c educação aos associadtis e functonános.

Parágr^o 1 - Além du petcemual dc 05*» (cinco por cento > das s<ibra-s líquidas
apurmla-s nos balarmos dos exercícios, revertera em favor do FATT^S. as rendas
eventuais dc qiiiuM|ucr natureza, rcsuluintes das opertições ou atividades realizadas com
não ossixriados.
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Parágraio li - Os servivos de assinslcncu lécnica. educacional e StKial. a ser atendido
pelo FATHS poderão ser executados mediante convteius com entidades públicas ou
pnvaibs.

Artigo 49' • Tanto o túndo de Reserva quanto o Hindu de Assistência Técnica,
Educacional e Social — I ATES - são indivisíveis cnirc os associados mesmo nos casos

dc dissolução ou liquidação da Ctxjperativa. hipóteses em que serio recolhidos onde ã
lei vigente dcTcrminar. junuunentc com o remanescente não compit^mctido.

Artt^ 50° - Além dos já previsto neste Capítulo, a A&sembleia Geral pixlcrã criar
sHJUos tundos e provisões, Tixandu o modo de formação, aplicação c futura dcvuluçsio
at>s associados que contribuírem para sua tormação.

Artigo SI" . Quando, no exercício, ocurrercm prejuízos c o Fundo dc Reservas for
insuficiente para Cobri-los. estes serão atendidos pelos associados, mediante sistema de
rateio, entre os associados, na ra/âo direta da fruição dos serviços

CAPÍTULO XI - DOS LIVROS

ArUga 52' - A Cooperativa deverá p*»ssuif os seguintes livros:

I - dc Matrícula:

[I - dc Atos dc Asscmhlcia.s Cierais;

ni - dc Ata& de Reuniões da Direioria:

IV - de Atas de Reuniões do Conselho Rscal:

V - dc Presença dos Associadob nas Assembléias;

VI - outros, fiscais, contábeis c trabalhistas obrigatórios.

Parágrafo Úaico - É facultada a adoção de livros, dc folhas soltas, ou fiidias.

Artigo 53° - No I Jvro dc Matrícula os a.ssuciadi>s serão inscritos pv>r ordem cronológica
dc admissão, dele constaiuki:

I - nome. dam de nascimento, estado civil, nacionalidade, profissão, filiação, endereço e
niimcro do CPF ou CNPJ e da Carteira dc Ithmtidade do associado:

II - nitmero dc raaincula do a.sst)ciado na COOPERATIVA;

III - data dc admissão do a.ss(iciado c. quando for o caso. dc sua demissão a pedido,
eliminação ou exclusão;

TV - capital do a.ss<KÍadii. suhscnio c inlegralizado:

V - assinatura do representante legal da COOPERATIVA do as-soctado nos termos de
admissão c. quando for o caso. de sua demissão;

VI — espaço (wa lavratura dc termo circunstanciando nas causas de eliminação ou
exclusão do afcviciado

CAPÍTULO xn - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
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Arti|^ 54" A COOPtJ^TfVA dissolvi de plenu direilu. salvo &e o número
mínimo dc 20 &ssoclado^ se dispuser a assegurar a sua ccMiinuidadc. i|uaiMk>:

ai Houver deliberação espontânea dos assobiados, nianitcsi.uta em Assembléia
ücral bxiiuordinána especialmeiUc convocada.

b| Se u número de associados for inferior ao númcm mÍBimo dc 20 previstos cm lei.
ou pela redução do capital social mínimo, salvo se até a Assembléia Geral, realizada
cm prazo não mfenor a Ot> meses, restabelecê los;

c) lím taiso de insolvéncia:

dl Ocorrer â paralisação dc suas atividades por mais dc I2ü dia.s:

Cl Por alteração de siui forma jurídica.

Artíf(u 55" - Ocorrendo ã dissolução da COOI^KATIVA. a Assembléia Geral qtic a
deliberar, nomeará um ou mais lú|uidaucs c um Conselho Fiscal constituído de três
membros para proceder a sua liquidação.

Paiáyfo I - A A.vsembleia Geral, no iimilc dc suas airíbuiçdcs. poderá, a qualquer
tempo, destituir os liqualanies e os ineinbnK do Conscllm FisiaJ. designando seus
substitutos.

PánÍKrafu II - Em todos os atos c «ipcrações. os liquidomes deverão usar a
üenominaçat) du Cuopcrtuiva seguida da expres.sio ~em lk|uidaçãu'

Artifsv Sé" - Os liqwidanies terão todos os poderes normais dc adimnistraçiki. podendo
praticar atos e operaçèies necessárias à realização do altvn e pagantcmo do pa-ssivo.

Arüco 57'^ - A dissolução da sociedade importará no cancelamento do seu registro junto
ao Sindicato e Organização das Coopcralivas Hrasiluira-s ni> Estado de Mato Grosso —
(X.B/MT

CAPÍTUU) XUI - DLSPtXsIVÕt-S GERAIS E FINAIS

Artil^ 58° Os casos omissos ou duvidosos serão rc.solvidos de ai.(>rdn com a Lei e os
princípios coopcraiivi.sta-s. ouvidos os orgãos dc as~sislcncia e fiscalização.

Ai^o 59' - Esta COOPERATIVA será registrada e liliiula á OC B/MT - Sindicato e
t>rguní/.açao das Cooperativas Brasileiras no fUtado de Mato Grosso

Artiga MF Os niandativs do Conselho dc Administração e Fiscal perduram até a
realizaç&i da Assembléia Gcrul Ordinária em que Uns inandaios se fmdtun. Na
seqüência, cada Cosiperado subscreveu u namianie dc I 5(NI (mil c quinhentas) quotas
partes do Capital, oo Valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada quota, perfazendo assim
um tiMai de R5 1.50().(X) (hum mil c quinhentos reais) por xsstKiado. resultando um (otai
inicgralizado dc RS .^üütKl.Ütl (tnuia mit reaisi em moeda corrente neste aiu.
constituindu-se o Capital inicial da Cooperativa, i.m seguida o Cutidcnadiw determinou
que se prucedes.se a eleição dos membros dos tírgãos stariais. confomic dispõe o
lístaluio rcccm-aprovaüo. Procedida à mesma, foram eleitos por aclamação para
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comporem o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO para gerirem csia Sociedade
Cooperativa pelo pcn't*U) tk" (M (iiuairoí ano^ conforme An. .'2 do fi-Maluto cora
icrmino dc jícsiài> nicdianic lia ,\GO d») ano dc 2.024 conlormc .\rt ftíl® do
LslatuUí Srviai os seguintes Ccxtperados: INrelor Prtsideole: Senhor DC>MfN<H)S
MAHORO F. O: Diretor AdndDÍstniíivo-RBaBceiro: Sr. (iERSON WA RAIWE:
Diretor Secretário: Sr GRACIANO AED/ANE WtONHOPA; Para compt»rem o
CONSELHO FISCAL. pcl<» período dc um ano iiinfonrm* .An. 41' do f-lsiatuto crtm
lemiino dc íicsião c<»ni reali/açari da ACK) de 2020 tonforrac an. 60 do mesmo
Fsiaiuto. foram clcitifs como Mctnbais Lfctivon os scgainlC'- C,ix»perados;
BARTOI.OMEC PATIRA PRONHÒPA CECÍLIA RE" UWE Õ TSAWEWA e
FR.\NSCISCO RODRU;i:ES TSERENE TSIRLWE E^^Tl TSIPIBC c para
Suplentes: LAZARt) WA AIHO. ALESSiO TSEREDZATI TSIRLWE WE c
TIAGO TSERETSl' Ti>di>s os C\x»pcrados eleitos. \á devidamenic qualificados na ata
da .Assembléia dc Con.suiuição. c que ileclaram. sob a.s penas da Ici. que não cslào
incursos em quaisquer dt>s crimes previstm cm lei «*j nas n:sUTçrx.-s legais que pus.sam
impiili-Uis dc exercer atividades civis. Declaram, ainda- que não existe parentesco até o
secundo grau em linha rela txi colateral entre os diretores c ctmsclhciros dc
administração e fiscai. Pros-seguiixlo. iixlos foram empossadits ix>s seas cargtK c nada
mais tendo a declarai, o Presidenie eleito. Sr. DOMINGOS MAHORO £*0.
agradeceu a confiança nele depositada c dccíamu definitivamente constituída, desta data
para o futuro, a Cixjperativa lixilgcna Cirande Sangradouro e Volta Grande -
CtXIIGKANDESAN. com sede na Rodovia BR 070 Km 236. -Jn. Fa/cnda Estrela.
Zona Rural, no município de Poxtxeu. Estado dc Maio Grosso, c cimo otyctivo Social
ik: Artigo. 2"- A Sociedade icm como objetivo, com base na colaboração reci|>foca a
que SC obngam. os seus associados, prrxnovcr sem finalidade rk: lucro: l - O estímulo, o
desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades sociais c econômicas, de
natureza comum; II - A venda cm comum da pnxlução e da presiação de serviços dos
seus a.sMx-iatk»s compttx-níkmdo: a agricultura, cultivo dc soja c milho, avicullura.
suinocultura c bovínocultura. nus nK."rcados Icxutis. n;u:ionais c internacionais III • A
pn-parai ã.» dc oovai ÚTCii-s pani o dcsenvolvimcmo c ampliação da.s atividades dc seus
-asMX-iailos; IV - A preparação do solo. plantios, manejos e colheitas, cora maquinário
próprio da cooperativa <«i de seus assix-iados. ou ainda de tercein>s. em terras de
propriedade mi ocupad.is em usufruto por pnxessos posscssiirios legítimos dc seus
a.sssx:iados. cm conjunto cora os mesmos Como nada mais houvose a ser tratado, o Sr.
Presidente, deu por encerrado os trabalhos, c cu Clerio Loiola dc Souza, que servi dc
SccTelãrio. lavrei a presente que apt^ lida c achada conforme, contém as assin^uras
dc todos os CtKtpcrados fundiuloccs. como pmva da livre vontade de cada um de
constituir esta Sociedade Cooperativa. Município dc Poxoreu/MT 0.3 de março de 2020.

José Dtavioano Ribeiro Nardes

Coordcmxior dos Traballxis

Clerio Luíola dc Souza

Secretário dos Trabalhos

Consellio «*«• Arf"i"iistracáo:

Dorniogos Maboro E O
Diretor Presidente

Genon Wa Raiwe

[Hretor Administrativo Fin^icciro
28

Junta CriiKrialdo Eslaao de UMoGiossc

4 ' Ihcartificn rnaiStro SM o n-siawx.ioail em 5inj4/2020 Emofe»a COOtnJIATIVA IXOir.FH* SANGRADOUBO F vOt TA GtWOC
^S^GOOKjlWloeSASI filAOOOlMIl ■ (votoMiO ZUO.XtMia - 25^03/2020 Aulwitei»«ao. 3123A3OtiFB9O734203EFA2O«SF2IAB874697Wr

Jul«j Preetenco MiUle. IM«. - SeCfWtoo-Oaral Bara vAWar esle «Joeumento, acosse «tp //ww» luoemat mgrntr'» «Uwnw n- ao
JOflUS 6BI-e e o cúiSgo On aogmnca ODFV EMa ni*w Iw auterscMs <*a«Aln«ocM e assinada «m 01/OS«I20 por JiAo Fratau MM STO
SecreUno noral —SSsés—— ̂
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GnKÍaoo Aedzane Proobopa
Diretor Secretário

Baitviomeu Patira Proohopa Cecília Rt " Cwe «\Tsawe*a

Franscisco Rodrigues Tscrciie Tsiruwc Rwe Tsipihu

Suptentet:

l ayaro Wa Aího Alcssío Tsctediaii Tsiruwc Wc

Tiago Tscretsu

29

Junta Conutcm 00 Ectaeo na UMa Ccdbo
Cwnfíu 'egialm »t> o rt« 5140001081 ' □i«»4/2Q20 «a fmpfnaa COOMFRATÍV* MOtCFMA SANCRADOURO € \«>LTA GRAMDF -
cnotnRAancsAN. n*» 514oooio«i i • pnmoiao 20DMMi« /swstqío Aumoca^ si/aA3oee»807>4203erAao66F?iAe8T4«7«Fr
Juho r caUanoo UiAtar ninto • Sacretáno-3eral t»ara waWJar «Se Oocutwnto. acaaa* f»^/iwmw luanai na QOV br' • tntorma n- Oo etviacM
20/038 fiei-fia o <»*eo de lewwea QOTV £ai» cOpca »■ auwiwjaiM il^iAbbnbnla a anirufli nm 01/04/3020 pnr AAbJraaylco IMlw N«a8.c-ta«.r-«. /■' «•
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TERMO DE OPÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO COM
DIFERIMENTO DO ICMS

(Anexo 1 da Ponana n" ()79/20(X)-SEFAZ - reütn-ã<> Ju forturia n° (X}2/2006-SEFAZ com as alterações da Porí
95/15)

DADOS DO CONTRIBUINTE:

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E/OU NOME 1)0 IMÓVEL RURAL;
C<K)PF.RAT1VA INDIONF.A SANORADOURü F. VOl.TA GRANDE • COOIGRANDESAN

IN.SC. E,STAIH AI,: CNI>J (para peastia jurídica):
.t6.83S_222/000!.7l

KNDERF.CO:
Bnn RR «170 KM JSR - FAZFNRA FÍTrRFI A

BAIRRO:

ZONA RURAL

MUNtttPIO/lH.SIRlT<);
PRIMAVERA DO 1 E.STE. MATO e;R(XS.SO

FONE: 66 349X1407 CEP: 78.850-000

DADOS DO REPRESENTANTE LEIÍAL OU DO PRODUTOR PRIMÁRIO;
NOMF.DO DF.CI.ARA?VTF.;

DOMlNtRIS MAIR )Rt) F. O

CPF;

208.667.121-00

RG/ÒHGAO EXPEnrOOR: FXUÇAO NA EMPRESA (REPRE.S. LEGAI.)
330S874I SSPMT DIRETOR

ENDERFX;0:
RODOVIA RR 070 KM 2U MAIS é KM A ntRETTA

BAIRRO:

ZONA RUKAI.

Mtn«ÍICtP!0/D!,STRrrO:
POXOREII

FONF;: 66 3498 1407

1

 wr-

DEC L A RAÇAO
O coniribuimc acima nominado, por seu representante identificado, declara .sob a.s penas da lei que;
1. efetuará as operaçõe.s/prcstações abaixo a.ssinalada.s. para a.s quais o R1CMS/2Ü14 faculta o diferimento do

imposto iassinalur o artigo do Anexo VII do RICMS/3014 correspondente) com Ihliçãu do aludido benefício:
( )art. 1° ( )an. r { ) art. 4" ( ) art. 5" ( X ) art. 6° (X)art. 7" ( ) art. 9" ( ) art.
10 ( )art. n ( )an. 12 (Xjart, 13 ( )ai1, 14 ( ) art. 17 ( ) art. 22 ( ) art. 38

* indicar o(s) produlo(s) SOJA. MILHO, BOVINO. SUÍNOS E FRANGOS
2. está ciente que somente poderá alterar a pre.senle opção até o último dia do mês de novembro de cada ano
(Nova radação dada pala Port. 95/15)

n»diçio OmtAi)

2. e&It! jiic podrtii dileta' a ot>v>áu d parH dc C.QI _

3. está ciente que c.stá obrigado a observar o mesmo critério para todas a.s operaçõe.s/prc.stações favorecidas
com o mesmo tratamento, ainda que não assinaladas neste momento;
4. renuncia ao aproveitamento dc quaisquer créditos;
5. aceita, como base de cálculo da.s aludidas operações/prestações, os valores fixados em listas de preços

mínimos, divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver;

6- X não possui outTo(s) imóvel(is) no lenilório niato-gro.ssense;
7. possui outro(s) imóvel(is) no territóno mato-grossense;
Inscrições estaduais:

E. por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração em 03 (três) vias üc igual teor.

Primavera do Leste, Mato Grosso, 03 de abril de 2020.

Contribuinte ou'^representante legal

1 NOME. MATRlCtU-A F, ASSINATURA DO SERVIDOR I CARIMBO DA AGriSCIA FAZENDÃRU

Reconheço por SEMELHANÇA b(s) tirmats
DOMINGOS MAHORO E O

Selo: BJQ €3336 Cod.: 2: ' CB.

Consulta „ , ..

Primavera do Leste - MT
Valor RS 09.80

05 de maio de 2020

de
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ALVARÁ

ALVMUIT:

371

DE U3CA1JZACAO E FUNCIOMAMENTO 2020

INSC WUNiClPAL 1S326 AREA VP iMCIODEA'nVIDA£)E 01/040030

RA^AO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ.OPf 3e.â3S.222Aeei-/1

BAIRRO aemawMA

CfU£

CM nvo o* MMe

»1U9M . C%JL190O m OV^t CMM MO tt

OIIVH¥<fcC AO CUITWO K tOM

nXAR EM LOCAL VIStVEL

«TO D* ATMIAOC UCMCWDfc. A

muk OC AnjCAÇAO IM taOOLAÇAO

VALffiADE: Mrtj Peaoréu • MT. S de «twil de 2020

CIML>CUBC RSCAlltMMt t nOBitA^AO
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Conta Corrente da Conta Capital

1  DATA CODIGO

HIST.

N*

QUOTAS

PARTES

N*DOC.E

COMPLHIST.
CAPITAL

SUBSCRITO

CAPITAL

REALIZADO

SALDO DIC

03A>3/2020 4 30.000.00 R$30.000.00 R$30.000,00 R$30.000,00

'

—-

'  r

-

CODK308»fl8TORICOS

01-Subscrição de OuotBS 02^etençdo S/NF. N* 03-Capftalizaçfto
Sobras

04-lntegraKzação OS- Caprtaitzação C.M. 06-Devolução Q P.
'

Observação: Esta Ficha (hente e vetso). pode ser tavrada em Bvro próprio,
em fichas awisas ou irtfyrmatízada
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TÍ RMO Dt C (K)PER.\CÃO TÉCNICA \(.RÍC OL.\ N ° 01/2020

Tenno de Cooperaçâ(> Tccnica Agrícola n."

{)l'2UI'í que entre si celd^raiu a Cuuperativa

indígena Grande Sangr:Klouro e Volia Grande •

COOiCRANDRSAlN e o produtor agrícola

Marriaoo ferrari e Marciane Ferrari Donin

ob>ctnando a implemenuvâo de a^ôes conjuntas

Aos 1 1 dias Jü mês de niai^o de 302U, de um lado a { (X)PKRATIV A INDÍGEN A GRANDE

SANGRADOI RO E VOLTA GRANDE - ( (M>IGRANDESAN, .om sede rra Rodovia BR

070. km 236. Zona Rural Pomiico. [:siado de Maio Grosso, representado oeste alo por seu

Diretor J'residenie DOMINGOS M,\HORO E O brasileiro, prixintcr indígena, portadoi com

inscrição estadual n ' 13 8tsi 846-6. prwtador do C P.F n 208 667 121-60 e RG n 3.305 874-1.

SSP MI. ena»nlra-sc esiaiielccido da Reserva Indígena da GRA.NDt. S.ANGR.ADOl'RO na

ALÜEi.A "SANlAR|{M' situado no município de PO.XORE(i MT. aqui denominado

simplesmente C<K>PERATI\ A e, de o.itio lado. o Si MARCUNO FERR.\Ri brasileiro,

divmciiido. produlur lural. portador du C.P F n 837 443 I2MI0. K(i n I U238IO-7 SJ/MT.

residente e domiciliado tiu rua Jerusalàn. 825. Jardim Riva Primavera do I esie/MT c

^^^^CEANE FERRARI DONIN. hra.silcira.casada. produtora riaal. portadora do CPF

1)04 883 401-70 e RG ii" 1 ,310 600-0 SSP/MT, residente e domiciliada na rua Roodonopolis.

1646. Jardim Riva. Primavera do Lea&MT. doravante denominado simplesmente

COOPERADOR. cdehrain entre si o presente Termo de Coop^açào Técnica A^cola para

execução de Cultivo de Lavoura Cooperativa, saltas. 2020/2021 a 2030-2031. em obediência ao

que prcccituam as disposições contidas na Legislação vigente c nas cláusulas e condições que

seguem
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IKRMO m: ( (X)PF.RAí, Ã() I KÍ NK A A(;RÍ( OLA 01/2020

Comidcrando qui: o culiivo ikt I ^ivixirü ( «mpcraliva. a |trí>dwçÀ> dc aliiiiait(}!>,

desenvolvimento da uimiiiiidade. da a^cultuia c do aMipcrativismo .* de interesse reciproco

C(Hi&ideraiido. (jue o ( CKÍPFRAÍXtK retebc« convite da Co<^>crati%a Indígena para cm

c»xipei«vã«». ícaUiiu o cultivo agjicula setidü prontamente aceilo

(onskleranda que o t (XíPERALX )K tem interesse declarado. pntKipalmentc pela
possibihdade da realizaçáo dc cultivos cooperativos de culturas tais como miUro c arroz

(Hflçelim. Pain«;o. Girassol, detitre outros cereais. dcscnvolvida.v pelo C'OOPrRAtX)R na

regido, lu mais dc 1** anos. o que Hk' capaciiii e o toma uni dos maiores conhecedores de

cultiuasiilicrnativas. sendo está uma alternativa para o caso da cultura de soja se tomar inviável

( onstderaiiiki. que a C OOPERAÍ!\ A letn grande interesse e. ao mesmo taiipo a prevKupaçào

em cultivar lavouras, em dar seqüência ao culiivo c á produção de alimentos, realizando

rrabalhos de hmua coc>perativ3 com <> (t HiPtR \IX)R. incorporando o cunhccimaHo

adquindn no ano anterior, com essa pratica, aproveitando da disponibilidade do

( OOPFRADGR e da vasia experiéiKia. impleiiienlando pesquisas para o desenvolvimento de

produtos biológicos, sempre cm busca dc aliciiiaiivas que pusstbilitan a sua independência

tecnológica e econômica usando sempre o hcm-cstar socml dos povos indígenas c à proteção
do ainbienie imde vivem e prosperam

Constdcraado. a apcidáo das arcas para .as culiuiss que se deseja praticar, suus qualidades e

facilidade geográfica

Considerando, o coiihccniiento técnico comprovado a nível nacional que o ( íKiPf.KAOOK

possui, seu conhecimento <la arca a ser cultivaria

(onsiderando. a necessidade dc tinanciametito e investimentos, a caicticia de lecursos.

priiicipuliiienle as provmdas de instituições financeiras c dc empresas que comercializam os

produtos advindos da produção agna>la

Considerando, haver vial>iÍKlade económic.x financeira, tecnológica c taiipu liábil pm a

pratica das culturas, dentro dov padiòcs regionais

Considerando, a neces-sidade dc incentivar lormas co<^icr«ivas e sohdánas dc produção,

estabelecendo o pnn^onismo dos atores .sociars envolvidos e 3 inclusão social da comunidade

indígena no pr(>ccs.v> dc produção

í onsiderando. a possibilidade da transterència Je conheeimcntos e de tiícnok>gia aplicada á

agricultura iranstcnda do t IXJPtKALKiK para a CiHípcraiiva

H-
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TKRMO l)K ( (K>FH<A<. \() I É(M< \ AíiRÍC OLA 01/202»

(unsidrraDdo. .1 rietcsMdade dc Lontnhiiir ;i Scjíuiííih;;! Vlinieiiiai <■ Nmncional.
assegurando o direito ik tixlos .10 atex-,.. itr^ular e pennanenie a a iinentos dc qualidade, eni
quantidade suUciente. seni comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como
base praticas alimcntares promotoras dc saúde, que lespeiiem a Dl\I RSID ADL Cl i| .n.'RALc
que sejam sixiais. econsmiicas e ambienialmcmc sustentáveis.

Ceosíderando, que os povos inicfcssados deverão ICT o direiio de escolha suas propnas
pnoridades no que diz respeito ao processo de dcsenvolvimemo, na medida cm que ele. de
forma alguma, afete as suas vidas, crenças, costumes, iiisliluiçdcs e t>em-eslar espintual. bem
como as icnus que ivcupam chi utilizam dc alguma forma, e de controlar, na medida do possível,
o seu próprio desenvolvimemo economia», social c cultural

C oiutderandn, a autimonua de sua \onutdc c diante de sua liberdade, cabe aos povos indígenas
envolvidos, cm comunidade ou an sisiema organi/ado dc cooperaiva. esadher os meit»s de
vida que ira adotar, não sendo aceiiavcl que teieeiros lhes impoiiham vontade própria, os
subjugando c leiirando-lhes a efetiva dignidade

í Oflsidemntio. a ligaçtkv i> coiiiiccnuenio. cniiosaineiiio e o re^reito mútuo existente entre o
CCK.IPLR.AIX )K c os povos indígenas que eslarao envolvidos na prodiiçáo.

í unsidcnindo. a lúncdu sociaL cultural c ecomniiica da lavoura da t iKípcrativiL \ isaiidtv o seu
tortaJuciiTxaito A jHissibiluladc dc mclhoiia das coiidiçòes de vidiL de tr^aiho e do nível de
saúde e cducav;áo dos povos interessados, ami a sua participação t m.vpwaçAn deverá ser
fMioniana nos planos de dcsenvtdvimento eamómico global das regiões onde eles moram

Cunslderando. em tese. a . edação de concessão dc credito para o cultuo agrícola pelo indígena
cm suas terras. a»m extrema dificuldade dc aa'sso que devem ser a>ns]dersMÍas Hm ptimeiio
lugar destacaiido-sc a inijx»ssibilidade de se dar a terra como garantia ao empréstimo. Já que
estas, cxmiinuani sendo propriedade da l mão, rcprcvcmando bens inalienáveis c indispviniveis

C uBsideramto. incxisür uma proibiçái» gerai para atividades agrícolas dc larga em terras
indígenas, mas que. existem dificuldades, impeditivas c práticas para que atividade vicoira

CoosideraiKlo. que os (xnos indígenas iiqui auolvidos, não representam, em si. entidades
personificadas ca{>azes dc lomar empréstimos cni nome de todos os seus memtvros Optou-se.
dessa lónna. pela constituição de uma cviuperiiliva. o uaininhu encontrado para o acesso ao
credito No entanto, essa modalidade ainda não penniliu o acesso, pot lazôes diversas
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I tRMO I)K( (MíPt kAt. \() I K(MC \ ACRÍC OLA N.° 01/2020

CtHBÍderando. a tinpossilMlidiulc niomcmanca da nhtcnçào de crédiio e a viabilização de iodos

os recursos juntos à iiistiTiiiçòcs juiidicas consmuidas. tendo em visia que anvidadc agntola c

leiia de inúmeras fatores Ja necessidade dc hunada de decisões imediatas e pontuais, podendo

conipoinctCT a lav oura na sua inobservância KcMa dc sutna unpcntãiitia que o ( ()OI'l-R.-\ÍX)R

faça o rqjasse dos insunios propnos c. na sua impossibilidade, adquira dc terceiros para a

ubltzaçào de imediato

( onsidcrando. que a piatica cm lar^p escala da produção agrícola eni terras indígenas, sào

vi^as normalmente com cautela e cvnn rosadas jxji instituições finaRceiras e pela i^ande

maioria das cmpicsas do lamo. sejam crédito ou coincrcializadora-s de produtos ou insiiinos.

justamente pela inexislciKia dc possibilidade dc se oferecei garantia real. toma-se

imprescindível o ajustamcnio da cooperação para a realização desse tipo dc cultiv o

( LU Sl I.A PRIMF.IKA; DOOBJKIO

0 presente lenno icin por tibjeto a cooperação, integração e soma de esforços entre a

1 OOPER.ATIV A e o ( (.X^PLRAEHJR. nas aieas dc .Assistência Técnica Pesquisa e prtxiuçàu

Agricola. cm uma área de iciius lotalineiiic apius im uso e cultivo agropecuánu. cin f sutraio da

COOPERA 11\ A denoinmada GR.ANDK SAAGK.AINH Rll". localizada a miugem direita da

Rodovia HK l)7() KM 1"^. Reserva Indígena. Zona Rural município de Poxoreo Estado de

Mato Gtossvv destacada de uma área maior, sendo destinada para este evento o total dc l.500ha

(uiw mil e quinhenu» hectaresl s^do o fato limitador do volume Anal cultivado, a capacidade

opCTacional- o clima c o mercado, a fmi de serem niiniizadas as ações para a Safra 2020/2021

ale a safia 20.tO '2()t 1

Í I.ÁI SI L\ SFGI M>\: DOOBJLTIVO

A Arca acima descrita, tem por objetivo a e\pli>raç.1o das seguintes culturas arroz» «ija. Milho.

Milho de Pipix^L Girassol. Keijào. Oeigcliiii. e nu cereais, nào perenes, a serem realizadas pda

C ooperaçáo Agrícola, senüti absolutamente vedado seu uso ou destinação a qualquer outro que

nào o estipulado neste cláusula.

farâgrsfo Primeiro: No àtiibilo de área da paiic integrante, os técnicos e/ou eooperadores

envolvidos na consecuçãci do objeto do presente Icrmo. sc obigam a observar as normas,

regulainenui*. mstruçxVs c quaisquer outras disposições das mstiluiçòe-> envolvidas

Panlgrariu Segundo: Indcficndcnlctiiciilc dn ̂.uliuru pralicadu. obedeucia ao» piccvito» legais.
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í KR\IO DK ( (H)PKKA(. Ãí) I KCMCA \<;RÍ< OI, \ S." 01/2020

t LÁI SI LA l bR( LIRA: DASOBRK. VCÔbS

I - CABE A C OOPERA11 VA

a) - > onieccr a aiea para cultivo devidamemc demaicaila por courdeoadas geojtrafictti. com

anuência da II NAI e devidaineiile lílieradas pelos O^tâos ambientais.

b| Respunda aos processos ambientais c políticos para garantir o uso agrícola da área.

II-< ABE AO< (X>I'ER\DOR:

at Avaliar (ectiicainefili: as áreas disponibilizadas para plantio c implantar as culturas

respeitando as tccmcas exigidas j>da Legislavão vigente no Rstadu pelas expensas do

aX>PLRAL>ÜR.

b) Prestar assistência técnica nas Laviiuras dc ( onperação

c) Oneniar iis atividades mcrentes a cw-cucáo da lavoura Covs|icraiiva. duiilro da-c areas

envolvidas, verificar a ex^ aplicai;ào dos insumos e avaliar os resuk^vs por meio dos

profissionais hahiliiados.

d) Promover, sempre que possível, metodviiogias participativas que envolvam a Cooperativa,

tais como. cursos de capacitai^âo dias de cantpo e outras, pnncipaimentc sobre os

sr^wnies temas tecnologias apTopnada.s a eonducáo das lavouras comunitanas c tormas

coopcrativ as dc produção:

ei Utilizar sempre que pos.s»vel o wiiitroic hiologico de pragas, doenças e invasores.

I) L^tilizar ate 25°s (vinte e cincsi poi cenioi dc mdo-doobra. «tonvéa de puvsw Indágun.

os quais teràrv que ser qualificados pelo SFNAR e SINDICA IC» RI RAI PA IRONAL

Ofc PRIM W I RMX) I rSTLVt l

gl .Acondicionar devidamente, de acordo com a legiiüaçào as eTnbalagen.s de defensivos

iitili/üdas

CL.\I SH.A Ot AR I A: DAS ( OORDLNAC, ObS b DA ADMINISTRAÇÃO

A couidenaçàii técnica e administrauv:! do presente Tcrnio de < oopcraçào Técnica SCTá

realizada pelos participes
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|»rira#iro: «..ihcra a <:(H<r<jci)aváii kxiiica c «HJmitiistraiiva. a soiuçáo c o

encaininliainemn tlc (|ocM(>es iccmcaj» c administraiiNas tjue e\entiialii>ciilc sui^am durante a

\ lyència deste I enno

Parágrafo segundo: no âmbito da C (>t>}'l-,KA UVA. a coordena.;ào e admmt<»rai,-ào setão

reali/alus em coniunto. devernk) a esta dclej:ar os nomes c pessoas responsaxeis ito decorrer do

proccssis pnxiiitisci

Panígrafo terceiro: no âmbito do l IKtPI RADOR a coordenação e administração por

acompanhamento. [>cl(^ priípno í (X>PI .KA1K )R, ou outra pessoa que este indica

Parágrafo quarto: fica pactuado que todas as açòcs tfue tenham algum significado ou

imponincia seja no culiivo ou ein quaJquei dü.s proces.sos inerentes, terão suas decisões

tomadas «n conjunto [idas í»ies. presalecendo sempre a deliberação do Conselho

Administrativo de .\gnculiorcs que incoqtora .i Cl K)PÍ-'R.ATIVA

CLAllSl LA 01'INTA: DOS RF( I RSOS KIN \N( FIROS

presente remu» náo envolve a tran.sfcrcncia de recursos financeiros. caKetwio a entidade

cooperada o custeio das despesas inertmies as tarefas de sua competência

( l.Ál Sn.A SF\ I A: DA PARMI HA

lendo em vista que a aiea a ser explonda encontra-se bruta, sem nenhuma benfeiiona. e todo

juocesso para ahcrliira coneçao e aduha<,ào de %ol<) cvoirerá |hii cxpeiisus do ('(M)pl:R.\IX,)R

este. repassara para a C t KfPtR.A I IV A. na primeira «fra 01 tomai mcu de wia por

hectares, a» ouab irio acrescciido. anualmentr. em 01 tuwiai saca de 60Kj a cada safra.

até chegar à liitalidadc de 10 (dezl sacas de ftOkg de sota nor hectare nu décimo ano,

püdráo comercial, que será» depositados tin anna/ctit indicado pela O KJPhRA riA A

Parágrafo primeiro: Kica avençado. ainda, que na safra 2ti23'2ü4 em diante, sem prcjui/o das

sacas de soja estipulado no "tapta dessa cláusula, obngaioi lamenie. será acrevhia ni

saca de roilho de 60 ke. fiao, por hectare até o décimo ano, patlrão comercial, que serão

depositados em arma/em indicado pela fOOPI R -\TI\ A

Parágrafo segundo' A (<K)PRR.ATK'A. faia uso desses recursos na fonna que seu Fstatuto

Social dcteitninai em prol dos Povos Indígenas da OKAMM. SANuKAIXM Rl) e AOLIA

ciR \sjnr
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CLÂl SI LA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

O presente Tcmi<^ dc C iNípcia^ào Tccnica vi^etá a panií da data de sua assinatura, até o

tcniiino da safra de milho salnnhado ano dc 2li>l . e terá «la eficácia condicionado à Bceitaç4o
e cumpnnicnto de todas, as cláusulas e «»ndiv<Jcs.

Parágrafo Prioieiro O C OOPER A1)()R terá preferência á rraovaçào deste contrato, cm

Igualdade de UMidiçftes c»m terceuos. devetido A ('(K)PERATIVA eUC (06> seis meses antes

do vencimento do contrai4>. tazer-lhe a cvimpetentc notificação d» propostas exisiemes

Parágrafo Segundo C aso a C (HlPtKA flV A náo renovar este Termo de Cooperação com este

(OOPl.RAmR c viet anumar um inno COttPERADOR. este novo COüPERAIXlR

indenizara as tienfcnonas e custos despendidos com a abertura da arca por este

C(>JPhKAIM)R

C LAliSLI.A Oi rWA: DA RESf ISÃO

Havendo interesse e acordo entre as panes, cletuar-sc-à a rescisão deste instrumento mediante

comunicaçáo fonnal. com antixedência mínima dc dti (noventa)

CLÁtSLkA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Havendo acordo entre as panei este Icnno poderá ser aherado destte que nào haja mudança no
seu ohjeto

t LÁI SLLA DL< IMA: DA < ONSLRV AC-AO DOS RECT RSOSN ATLRAIS

Ambas as jiaites. asveguiuin neste .iic>, os eslorçm pata a u'riser\av;ki Jos lecursos naturais

existentes na aiea. zelando pelo bom uso do solo. conservação le estrada-s, nascentes e

mananciais, nos. áreas dc reserva de pmicçào pennanenic. áreas dc swntftrarfn culmrui e

reltgiosu da comunidade indíeena matas e cerrados lindctras a area cultivada
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CLÁI SI I.A DF.CIMA PRIMI':iR\: IK) FORO

QuaJquci conirovmia ifigmana tni lelacumada ao presente t ontr^o. saá submetida,
obngatonamente a Meduçào. que scra eompoMa pelo Muiistcrio Público Federal e FUNAl

i Fundai,ão Nacional Indígena), com renuncia expressa a qualquer outro.

Paráerafo Prunctro: Caso a conlrosérsua nâo seja resolvido pda Media*^. fica deito a Justiça
Federal scçáo ludiciána de Birra do Ciarça-^i uuii renuncia expressa a quaJquCT «Mitro por mais
privilegiado que seta

t. por estarem justas c acertadas, as panes assinam o presente instrumento, na presetiça de 02
(dua.s) testemunhas, em t»2 (trcs) vias de igual icor

{'ninavcra do l.este - V1T. J1 de março de 2020.

Domingos Mahoro F O t.enoii \^a Raíme

Presidente CPI- :(i8667 iJl-w FinanceiroCPF. 885 036 821-68

C ÍK)Pt:R.V UVA ÍNDKiF.N A DA (.K VNDF. SAXiRADOl RO t VOLTA

(.R.\\DF - ( (HIK.RANDF-SAN

MARC lANOFFKKARI

COOPKRAIX)R

CTF Ml X.1744.3 Í2!-(M)

MARÍCIaNF. FFHRARI IK)NIN

C()OPLRAlM>R

CPFMF W4 8»,i4l)|-7W
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Testemunhas;
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Teimo de Coopençd(< Técnica Agncote n."

02 2Oi'> que cnlre si eclcbram a Cooperanva

tncbgcna (írandc Sangr.nioum e Volta Grande •

f OOKiRANDKSAN e o produtor agrícola

Walrer Kurtaw t igor l-itotiBel< de

objcin ando a implementação de ações conjuntas

\os 1 1 dias do mês de de 2020 de uin lado a C t)OPER.ATI\A INDÍGENA (BRANDE

SANGRADOl RO E VOI TA GRAMIE - ( (MIKiHANDFJsAN. jom ̂ e na Rodopia BR

O'O. km 2.'0. <^ona Rural Posmco. I stjJ») dc Maio Ciiosso. representado neste ato por seu

Direiui 1'residenle tXIMINGOS MAHORO E O brasileiro, produtor indígena, portador com

insciiviio estadual n IJ»,8(i4 g4(>-y. p^irtador do f P F n 208 667 I21-<>U c Kti n ^ .>0? 874-1.

SSF' M l encontra-se esiaoelecido da Kesei^a Indígena da GILINDE SANGRAPOt:RO na

ALDKIA "SAM ARbM' situado rni municipm de PGXORfcí' MT. aqui denominado

simplesmente COOPFRATIV A e, de outio lado. o Sr W ALTER FliRLAN. brasileiro,

ea.sailo produtw mraJ, poiiadot do C P F n 2^7, |22..'?8<í-2(» e RCi n 12 bd5 8.t2 SSSP/SC. e

FON i IN ELE DE \iX ANT AR\. hra.silciro. casado, pusduioi luinl |H>rtack) do ('Pt n

^>88 .^64 .^01-87 e RG n I .■''2W.H)?50 SSP'RJ residente e domialiado na nia Povoreo. n SS5.
centro. Primavera do lesie-MI . doravanie denorninadc^ simplesmente COOPERADOR.
celebram cnPe w o prescnie Termo de C oopffaçâo Técnica Agrícola para execução dc Cultivo
de Lavoura C ooperativa. satra.s 2020i'2l)2l a 2{i4l).'20.1l. cm obediência au que preceiiuam as
disposições contidas na Legislação vigente e nas cláusulas e condições que seguem

('oiisiücniBdo. que o culuvo da Lavoura Cixtpcrativa. a produção dc alimentos,
deseavolv imenio da lanriiniiiiiiíití ilii ngncnlnim c do coopiTatiMsmo r interesse rtxíproco

4
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TKRMO DK C (K)PKK.\(. ÀO TÍX NK A A<,RfC 01.A N.® 02/2020

( onsHJcrando. o ((KirhRAÍX)k recebeu convile da Cooiicialiva Indígena para eni
ix)(>pei'açào. realizar o cultivo agncola. sendo piontaincnle ikieiio.

CrmsiderafHJu. que o COOPERADOR «eiii interesse declarado, pnncipalinente pela
possibilidade da rcalizaijau de cultivos cooperativos de culturas lais como milho c arroz

ü«gcUm. Painvo. (iirassol. demie outros cereais, desenvolvidas pelo ( (KIPI R.ADOR na

legnki. ha mais de l.s anos. o que lhe capacita c o loma um (k>s maiores conhecedores de

culturas alternativas, scndtv está uma alternaiiva para o caso da cultura de soja sc Cornar inviável.

( URSfdcrando. que a ( (X)PER.\11 \ tcni grande inícicssc c, ao mesmo tcmpí» a preocupação
em cultivai la\oura.s. cm dar seqüência ao cultivo e a produção de alimentos, redizando

trabalhos dc forma coc^jcraiiva coro o CtX)PFRADOR. iiicoriH.raiido o utnhcumcnlo

adquirido no aíK» anienor. com essa pratica aproveitando .Ja disponibilidade do

C (X)PERADOR g da vasla expcnència. implemcniando pesquisas para o desenvolvimaiio de

produtos Iwilúgicos. sempre «an busca de altemanvas que possibilitem a sua independência

tecnológica e econômica. > isundo sempre o hein-esiar scKial dos povos indígenas e a proteção

do ambiente onde v ivetn e prosperam

l nnsiderando. a aptidão das arca.s puia as culiuia.<i que sc deseja piulicai. suas qualidades e

tacilidáde gcogratica

C ufwíderando. o conhecimento técnico comprovado a mvel nacional que o COOPLRADOR

possui- seu conhccimcnio da arca a sei cuiiivada

C oosideraado. a necessidade de financiamento c investimentos, a carência de recursos,

pnnctpdmentc as provindas de inslituiçôes fmanceiias e de empresas que comercializam os

produtos advindos da [niKiiição t^coia

CoDsidcnBdo. haver viabilidade ecvHiomica. rmaiiccira. tecnológica e tempo h^il pata a
pratica das culiuias. dentro Jos padrões regumais

Considerando, a ncccs-sidodc de inccmivai Ibiinas coopenaivas e solidárias de produção,

estabelecendo o prolagonismo dos aloies sociais enwdv idos e a inclusão socioi da comunidade

indígena ik> pioccsso dc produção.

Considerando, a possibiluiade da franstèrciicia de conliecimentos e de tecnologia aplicada á

agricultura transferida do ( IXIPER ADOR para a CiHiperittiva

ConsidcraiMlo. a necessidade de coianbuir com a Segurança Alimentar c Numcional.

assegurando o direito de iodos ao acesso regular c permanente a alinicmt>s dc qualidade, em

quantidade suficiente sem comprometei o sccn-m) a ouira.s necessidades essenciais, tendo como
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base práticas aJimeiHares promotoras de saudc. qiic respeitem a DIVhKSIDADL C ULTURAL e

4ue sejam stKÍais. econômicas c ambieiitaliiicnle susicniaveis.

C onsiderando, que os |Kn,os interessados deverào ter o direito dc escolha suas próprias
piiondadcs no que di/ respeito ao firutcsNo dc descnxühimento. na medida em que ele. de

torma oJ^uma. atctc as se;» iidas. crciii,'a.s. Cí>stumes, mstrtuições c bem-estar cspintual. bem
tomo as terras que ocupan ou utilizam de alguma forma, c dc contrular. na medida do posavel.

o seu proprio dtíScnvoKimcnto econômico, sociai e cultural

( onsideraado, a auiononna de sua \oniadc c diante de sua liberdade cabe aos povos indigaias
en\olvidos. cm comunidade ou aii sistema oigaiiiradu dc cooperativa, escolha os meios dc

nda que ira adotar, iiào soido aceitável que laceiros lhes imponham viwiaie própna. os

subjugando e retirando-lhcs a efaiva dignidade

( onsiderandti. a liga^ào. o conhecimcnio. ciitrosainento c o respeito mutmv e\isiente entre o

C (^^PERAIX )R e os povris indígenas que cstaráo envolvidos na prudiivâo.

< onsiderando. a tiiiu^i social. cuhuniJ t ccoiurmica da l.avoura da <. t»opcrativa. visando o seu

Ibiuieciiiiemo A possibilidade de melhoria das a>ndn;ões de vida. de trabalho e do nível de

saudc c cducaçáo dos povos intacssad«is. tom a sua participação t cvKípcraçào. deverá sct

pnontana nos planos dc desenvolvmiento econômico global das regiões onde cies moram

Cofisifierando. an tese. a vedação dc concessão dccTcdito para o cultivo agrícola pelo indígena
em suas tenas. com exttcina dificuldade de acesso que devem sct considaada.s Lm fmmciro

lugar, destacando-se a im|>us$ibiiidade dc sc dar a terra como garantia ao emptesliino. Já que

estas, continuam sendo propnedade da l mão. rqnescntandu bens inalienáveis e indisponíveis

Coosiderando. inevistir uma proibição geral para aiividales agrícolas de larga escala em terras

indígenas, mas que. existem dificuldades, impeditivas e práticas para que atividade ocorra

Consideraado. que os povos indígenas aqui envolvidos, não representam, em si. entidades

personificadas capazes de lomar empréstimos em nome dc iodos os seus membros (Jptou-se.

dessa tbrma. pela consliiuição de uma cvxipaaliva. o caminho encontrado para o acesso ao

crólito No cnianto. essa m.xialidade ainda nào permitiu o acesso, por razões diversas

C onaiderando. a impossibilidade momentânea da olxençáo dc créditu c a viabilizaçàti de todos

os recuixtrs iimios á nistiiuiçòes jurdicas constiiuidas. tendo em viga que atividade qtncola c

feita dc inúniaas Isaorcs da necessidade dc tomada dc decisões imediatas c pontuais, podendo

comprometa a lavoura na Mia inobseivántia. Rcsui de suma importância que o COOPFR AFX^R
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faça o repasse dos ,nsu„,os pr<^os c. na sua impossibilidade. ad.ínira dc terceims para a
iitih/açâo de iiiiciiiaio

C anrideramJo a p,atH.a cm larpa escala da produção agncol.. cm terras indígenas, são
vistas nomialinenic com cmnda e com reservas por .nsiuuiçrics taceiras e pela grande
"«.ona das empresas do ramo. scgmt credito ou comcrcalizadoras de produtos ou msuinos.
,ms"«nicntc pela mcxis.c,u:ia de possibilidade de se oferecer garantia real. tomate
imprescindível o ajustamenio da cooperação para a realização desse tipo de cultuo

< I Ál SI I.A PRIMEIK.^: f>OOBJE I(>

O presente Termo tetn por obfcto a anípcração. micgração c soma dc esforços entre a
< <K)PT:RATfN A e O CO.;>PTRAEX>R, na.s arcas dc Ass.slènc.a réc.uca Pesquisa e prxxiuçio
Agncola. nn «ma área de imas lotalmenie aptas ao uso e cultivo agropecuário, em t sulhilo da
COOPERA ri\ A denominada <;RAM)E .SANÍíRaIKX RO" balizada à margem dirc.la da
KiHiovia HR (17(1, 1^1 Indígena Zona Rural município de Poxoreo Estado de
Mato Grosso, destacada dc uma área maior, sendo destinada para este evento o tv«al de LSOPia
(um mü c guinlienips hçuarw.) saído o falo limitador do volume final cultuado, a capacidade
operacional, o cltma c o mercado a Hm dc scran otimizadas as açdes para a Safra 2O20/7(i:í
ale a safra 20.^0 20,; i

( l Al Sl LA SL<a ND \: DO OBJL I IAO

A Area acima descrita, tem por objeruo a exploração das seguintes culturas: arroz. soja. Milho.
Milho de PiiK^-a. Girassol, reijik.. Gergelim, c ou cereais, lào perenes a serem ícalizadas pela
i oo|>eTaçáo Agncola sendo absolulanieiue vedado seu uso ou dcsiinaçâo a qualquer outro que
iiàu u estipulado neste cláusula

Panignifo Primeirt,: No âmbito de aea da parte micgiante. os técnicos c-ou cooperadores
envolvidos na consecução do ob^o do presente Icntto. se ohngam a observa, as normas,
regulamentos instruções e quaisquer outras disposições das instituições envolvidas

Paréenifo Setundo: iiwHicndnttcmcatc da cultuia praücada. obedecerá aos preceitos legais.

C L.ÁI SI LA TERCEIRA: DA$ OBRIGAÇÕES

I  ' ->
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i-(\4Bí; a(0()pkkaii\ \

a) Fomcftr a ;irea p.ira cultuo (icMdaincntc dcniaícada por ccH^rdenadas geográficas, com

anuência da l"l AAi e de\ idanicntc lil>crada.s ikIos Órgãosanihientaj<:

b) Responder ao.s processos ambientais e políticos para garantir o uso i^icola da área.

II -C ABC AO<XK)PERAOOR:

a) AvaJiar tecnicamente as áreas disponibilizadas para ptantic' e uiiplaotat as culturas

respeitando as técnicas exigidas pela l.cgislaçáo ligente iki bstado pelas expensas do

COC)PERAtX)R

b) Prestar assistência fccmcanas Lavouras dc ( ooperaçào

c) Oncntar as atividades inerentes a execucdu da lavoura Cooperanva dentro das áreas

ctivulv'ida.s. verificar a exata aplicoi^i dos insuinos c avaliar os resultados por mau dos

profis-sionais habilitados.

d> Promover, sempre que possível, metodologias participativas que envolvam a ('«xitrcTaliva.

tais como cuisos le capaciuivòo. dias de campo c outras, pnncipalmentc sobre os

s^iuntes temas: tecnolc^ias apropnada.s a conduçáo das lavouras comunitárias e formas

cooperativas de priMlucào.

e) L.tilizar sempre que possível o controle bioh-^ico de jM^as. docnvas c invasores.

f) Utilizar até 25*^0 (vinte c cmcci por cento) de mào-dc-obra. «través de povos Indígenas,

os quais terão que ser qualificados pelo SI-.NAR e SINDICA !(> RURAI P-A IRONA!

DE PRIMAVERA LK) LLSI L/M I

g) .Acondicionai devidamente, de acoido com a legislação, as embalagens dc defensivos

utilizadas

CLÁrSll|.A QIIARI A: DAS ( (M)R1>ENACÒES E DA ADMINISTRAÇÃO

A coordenação têaiica e admuustrativa do presente Temio de (\>operação Técnica saá

realizada pekis participes
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Parágrafo prínidro: i:.il)era a i;<xtrdcna(;;ái> técnica e administrativa, a solução e o

eiicaiiimliaiiieiuo de quesides técnicas c administrativas que cveiitiialiuenic suriaiti duianie a

vigência deste í ermo

Parágrafo segundo: no ámhito da (. c K.)PrR.\11\ A. a coordenarão e adiiiinisiração seráo

realizadas eni coiijunto. devendo a esta delegar os nomes e pessoas responsáveis ruv decorrer dv)

proccssis produtivo

P*'^'*fo ttrceiro: no ambilo do ("<X)PrRAfX)R a coordenação e administração, por
acompanhamento, pelo propno COOPFR AOOR. ou outra pessoa que este mdica.

Parágrafo quarto: llca pactuado que itvdav as açòcs que tenham algiun stgnincado ou

unpoftancja. seja no cultivo ou em qualquer dos processos ineiCTies. terão suas decisões

tomadas em conjunto |>elas partes, prevalecendo sempre a deliberação do (on.sdho

\dministrativü dc Agnculiores que incorpora a C CK)PERAT1VA.

CLAUSlil.A QUINTA: DOS R£( I RSOS FINANCEIROS

(t presente I ermo não envolve a transtérència de recursos itnanceiros. cabettdo a coAg entidade

cooperada o custeio das despesas inerentes ás lareCas de sua competência.

n.\liSlI|.A SEXTA: DA PARI II.HA

lendo em visla que a arca a ser explorada cnconfra-sc In-uta sem nenhuma lienfeitona. t lodo

processo para abertuia cuiicçào e adubaçào de solo ocorrerá por expcnsas do C(X>PERAIX)R

este. lepassara para a C<XJPER.'\TÍ\ A. na primeira safm Qt tumal saca de aoia por

hectares, as uua« iráo acrescendo, anualmente, em oi (nina) saca dc 60kg a cada safra.

até chegar â totalidade de 10 (dezl sacas de 6üKg de sota por hectare no décimo ano,

jcidriio comercial, que seráo depositados wn anua/em indicado pela ("< KJPER.ATiVA

Parágrafu primeiro: Kica avençado. amda. que na safra 2ü2.v/2<í4 cm diante, sem prejuízo das

sacas de soja estipulado ik^ "coptn' des-sa cláusula, obn^onaniente. será acrescida 01 tumai

saca de miiiu» de nti Kg. tlio, nor hectare até o décimo ano, padrão comcicial. que serão

depositados cm armazàn indicado pela C(X)PER.-\TI\ A

Parágrafo segundo A ('(X^PER.ATK A. tara uso desses rorursos ii.r fonna que seu Estatuto

Social detcniiiiiai em prol dos Povos Indígenas da OR.ANDE S.ANuRAIXX KO e VOI.rA

tiKAMDE

■' - A-''- '
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rt:RM<) DF. < <K)PFR\(. "\(l TKf M( A AORÍt OLA N.° «2/2020

ClÁl SI LA SÉTIMA: DA MGFNÍTA

U presente lomo de (\«>pcra^ Técnica vigerá. a panir da datit Jc aua assinatura, ató o

tcnutno da safra de milhü saOitiba do ano de e terá sua cficacia urndiciunado á aceitação

e cunipnnienio dc todas a.>- cláusulas e aHuliçtVs

Parágrafu Piunciro. O COOPERAIXíR tera preferencia á renovação deste contrato, tsm

igualdade dc condições c«.in icrcciros. dcventki A fOOPERATIVA. até (061 seis meses antes

do vencimento do contrakv. tazer-lhe a competente notificação propostas existentes

P®'^'*fo í>«15uodo Cas<> a ("(K)PI RA nv A não rciknar este Tenno de ('txrperaçào com este

COOPTRAIÍOR c vier arruniar uni novo fOüPERADOR. este novo CÍXfPFRAíXTR

ludeni/ara as hentcifonAs e custos despendidos com a abertura da ace9 por este

C(X)PERADOR

C LAI SI LA OITAV A: DA RESdSÀO

Havendo interesse c acordo entre as partes, ctciuai-sc-á a icsctsão desie instrumeniu mediante

comunicação fnnnai. com antecedência ininima de tnovenia) d'as

C LÁI SI I.A NONA: DAS ALTERAÇÕES

I lavendo inx.ido eniie as paitcs. este Tcnini t>.Hleni ser aliemdo desde que nào haja mudança no

seu objeto

C LÁrS! LA DÉ( IM A: DA ( OVSIRV « \() DOS RFCT RSOS \ ATI RAIS

Ambas as panes asseguiam neste alo. os csbuços para a ctinservasiuv dos recursos naturais

e.vnaenies na arca. zelando pelo bom uso do s*>li), conservação ile eslradíis. nascentes e

mananciais, nos. arcas dc icserva dc fHoteçàt) fH-Tmanenfe. árm dc sigiuficado cultural e

rdigtoso d» cowuokUde indígena. inaia.s c cerrados lindetras a área cultivada
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TERMO üt < CKíPERA(. ÃO TÉOK A A(;RkOLA N.® (12/2020

CtAl Sl LA DÉCIMA PRIMEIRA: IM> FORO

0"iaU]uer cimiroNérsia i-riginóna wi relacionada ao presente í ontrao. será submetida,

ohri^onaincnie. a Mediasáo, que sera aimposta |jelo Ministério 1'úblico Federal e FLíNAl

(Fundação Naaonal Indigcnal. com renuncia expressa a qualquer outio.

Parigntfo Primeiro. Caso a coniroveraa não seia resolvido pda Mediação, fica eleito a liistiça

'^^•^^1 seçào judiciária de Bara do Garças com renuncia exfvessa j qualquer outro por mais

pnvilegiadu que seja.

I-.. por estarem justas e acertadas, as panes assinam o presente insmimento. na presença de 02

(duas) testemunhas, cm 02 itrès» vias de igual icor

1'ninavera do Leste - M f. 11 de março de 2020

Domingos Mahoro E O Gerson Wa Raime

PresidenteCPF 208w>7i:i-fl0 FinanceiroCPF 885.036 821-08

cooperativa indígena da (;RANI)E sangradoi ro e volta

GRANDE • ( (M>IGRANDES\N

(aúXp
WALTER H RLAN

COOPERA DOK

CPEMF 207 122.389-20

I<;OR FONTINELE DE Al.( AMARA

COOPERADOR

CPI Ml m .364 .191-87

Termo de Cooperação Técnica Agrícola n°02/2020 (2447067)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 106



IKRMO DK ( (K)Pt RV(. \() 1 fc( NK A UiRÍC OLA V° 02/2020

1 estemunhas

k
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGRÍCOLA N.® 03/2020

Termo de Coopmção Técnica A{|^'cola n.°

03/2019 que entre si celelMWi a Cot^wrativa

Indígena Grande Sangrdduuro e Vuíta Grande -

C'OOIGR.\NPES.\N e o produtor agrícola Vitelo

Furijin f Jakson Furian. objetivando a

implementação de ações conjuntas.

1 1 dias do mês de fnari;o de 2020, de uni lado a C OOPERATIV A INDÍGENA GRANDE

SANGRADOÜRO E VOLTA GRANDE - COOICRANDESAN, com sede na Rodovia BR

070. km 236. Z«ia Rural. Poxorer>. f.stado de Mato Grosso, representado neste ato pw seu

Diretor Presidente DOMINGOS MAH0R0"E'0 brasileiro, produtor indígena, portador com

inscrição estadual n''' 1.1.804.846-0, portador do C.P.F n"^ 208.667.121-00 e RG n'^ 3.305.874-1.

SSP/MT. encontra-se estabelecido da Reserva Indígena da GRANDE SANCRAPOCRO na

ALDEIA "SANTARÉM", situado no município de POXOREO/MT. aqui denominado

simpteaneote COOPERATIVA e. de outro lado. o Sr. VrEELO EL RLAN. brasileiro, casado,

portador do CPF n ' 250 433.409-59. e RG n 10.203 877 SJ/MT. e JAKSON FURLVN.

brasileiro, solteiro, produtor rural, portador do CPF n' 00! 541 781-60 e RG n' 1406765-0

SSP/MT. residente c doiniciiiado na rua Poxoreo. 357. centro. Primavera do Leste - Ml .

doravante denominado simplesmente COOPER.VtIOR, celebram entre si o {xcsenfe Termo de

Coc^ração Técnica Agrícola para execução dc Cultivo de Lavoina Cooperativa, saüas;

2020/2021 a 2030/2031 em obedièicia ao que preceituani as disposições contidas na

Legislação vigente e nas cláusulas e crmdiçdes que s^uon:

Consideraado. que o cultivo dn {.avouru Cooperativa, a pitxiuçâo de alimentos,

desenvolvimento da comunidade, da agncultura e do cooperabvisrao é de interesse reciproco.
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TERMC» DE t tK)PERA<, \0 TÉÍ MC A Af ÍRÍCOLA N." ttV202U

Coiuíderando. que o Ci><.)P(-KAIX>K recebeu convite da Coopeiativa indígena para eni

cooperação, realizar u cultivo i^tricola !>etido prvHitamcnle acato

CtMiskieruido. que o COCM^ERADOR tem interesse dedaado. pnncipalntenle pela

possibilidade da reaii/açàv) de cultivos cooperativos de culturas tais como milho e arroz

Gcrgdim. Painço. Girassol, dentre outros cereais, desenvolvidas pelo COOPERADOR na

região, ha mais de I ̂  ̂ os. o que lhe capacita e o toma um dos maiores conhecedmes de

culturas alternativas, sendo está uma alternativa para o caso da cultura de soja se tomar inviável

Considerando, que a CCK >PHR.ATIV A tem grande iniaesse e. au mesmo mnpo a preocupação

em cultivar lavouras, em dar seqüência ao cultivo c à produção de alimentos, realizando

trabalhos, de forma cooperativa com o l'(K>PFRADOR. incorporando o conhecimento

adquirido no ano anterioT. com essa prática, aprnveitamlo da disponibilidade do

COOPERADOR e da vasta experiência. implemeniaiKk) pesquisas para o desenvolvimento de

produtos biukigicos. sempre on busca de alternativas que possibilitaii a sua independência

tecnológica c econômica, visando sempre o bem-estar social dos povos indigeitas e a proteção

do ambiente onde v ivem c prosperam

Considerando, a aptidão das áreas para as culturas que se deseja praticar, suas qualidades e

facilidade gcugiaiíca

C onsideraadu. o conhecimento lécrucu annpiovado á nível nacioral que o COOPER ADOR

possui, seu conhecimento da área a sa cultivada

Considcnindo. a necessidade dc financiamento e investimentos, a carência de recursos,

principalmente as provindas de instituições financeiras e de empresas que comercializam os

produtos advindos da produção a^cola

Considerando, haver viabilidark econômica, financóra. tecnolô^ca e tempo hábil para a

pratica das culturas, dentro dos padrões icgionais

Considerando, a necessidade de incentivar formas cooptaabvas e solidárias de produção,

estabelecendo o protagonismo dos atores .sociais aivolvidos e a inclusão social da comunidade

indígena nu prixiesso de pioduçáo

Considerando, a possibilidade da transferencia de conhecimentos e de tecnologia aplicada á

agriciiltuni transferida do COOPERADOR pau a Cooperativa

Consideraiido. a necessidade de coiiinbuii com a S^uiança Alimentar e Nutnàonal.

assegurando o direito ac todos ao ao^so icguiai c panuiiciiu. a «Uuucutos «k. t|uoládodc. «m

quantidade suficiente, son comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. tctKlo como

2

m  J
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TFRMO DE COOPERVCÂO TÉC NIC A AGRÍCOLA N.® 03/2020

base práticas aliinentarcs promotoras de saúde, que respeitem a DIVERSIDADE CULTURAL e

que sejam sociais, econômicas e anbientalnieiite sustentáveis

Coiuideraado, que os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprtas

pnondades no que diz respeito ao (n-ocesso de desenvolvimento, na medida em que ele. de

fonna alguma, afete as suas vidas, crenças, costumes, instituições e bon-estar cspintud. bem

como as terras que vxupaiii ou utilizam üe alguma foriiia. e de controlai, na medida do possível,

o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural

(Considerando, a auioiHiima dc sua vontade e diante de sua liberdade cabe av>s povos indígenas

envolvidos, em comunidade ou em sistema organizado de coc^ierativa. escolher os mdos de

vida que irá adotar, não sendo aceitável que terceiros lhes imponbam vontade {nôpria. os

subjugando e retiranüo-lhes a efetiva dignidade

Considerando, a ligação, o conheamento. cntrosamcnto c o respeito mutuo existente entre o

C<X)P£R.\DÚR e os povos indigoias que estarão envolvidos na produção

Considerando, a função social, cultural e econômica da I avoura da < 'ooperativa. visando o seu

fortalecimento A possibilidade de melhoria das condições de vida. de trabalho e do nivel de

saúde e educação dos povos interessados, uim a sua participação e cooperação, deverá ser

pnoritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões oode eles moram

Considerafido. em tese. a vedação de concessão de crédito para o cultivo agrícola pelo indígena

em suas tcrtTLs. com extrema dificuldade üe acesso que devem ser considefadas. bm primeiro

lugar, desiacando-se a impossibilidade de se dar a terra como garantia ao empréstimo, ia que

estas, continuam sendo propncdade da l inido. representando bens inalienáveis e indisponíveis.

Considei^iDdo. inexisar luuu proibição geral jKua atividades agríi:ola.s de larga escala cm imãs

indígenas, mas que. exis^ dificuldades, impeditivas e pr^icás para que atividade ocorra.

(.'onsideniedo. que os povos indígenas aqui envolvidos, não represenian. cm u. entidades

personificadas capazes dc tomar empréstimos em nome de todos os seus membros. Optou-se,

dessa foniia. pela constiiiiiçàn de uma cooperativa, o caminho encontrado psa o acesso ao

credito No cntmilu, essa modalidade ainda não permitiu o acesso, por razões diversas

ConsideraDdo. a impossibilidade momeniánea da obtenção de crótbto e a viabilização de todos

os recursos juntos á instituições fundicas constituídas, tendo cm vista que anvidade agrícola é

téita de inúmeras fatores da necessidade de tomada de decisões imediatas e pontuais, podendo

comprometer a lavoura na sua inobservância Re«ui de «uma imponância qiien COOPER ADOR
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TERMO DE < (KíPERVC ÃO TÉCMC A AGRÍC OLA N." 03/2020

taça o rqiassc dos in%uiiii>N pi(j}>nos c na sua inipos-sibilidadc. adijuiia dc cetcciros para a

utilização de imediaio

( An«idenindo que a pnitica cm lartia escala da pnviuçáo a^coin em (erras indígenas, são

vistas normalinciile cuni caulcia e unii rcseitas por instituições tinancciras c pela ^andc

inaiona das empresas do ramo. se|am crédito ihi comerctalizadMas de produtos ou insumos.

lustaiiicnlc pela iiicxisleiicia de ^Kissilnlidadc de se oferecei garantia real. (oma-se

imptescindivel o ajusiamcnto da cooperação paru a realização desse tipo de cultuo

C LAl SI LA PRIMEIR.\: DO OBJETO

Ü prcseiue Icrmo tem t>or obicto a coot>ciuçào. iiucjpaçào e soma dc esforços entre a

C'OOPbR.MI\ A c o IXX iPhR.ALMJK. nas arcas de Assistência Técnica Pesquisa e piroduçslo

Agrícola em uma arca dc terras lotalmcnic aptas ao u«i c cultivo agropecuário, em (. sufruto da

COOPERATIVA dencmiinada GR-ANDt S.ANGRADOl RO", localizada á margem direita da

Rodovia HK (17(1 KM 2'5 Reserva Indígena Ama Rural município dc Poxoréo Estado de

Maio Oiosso. deslacada de uniu área inaioi, sl-imJo dcsimiula ps'a eslv evento o total dc Lssm

(um mil f nuintr^mos hectaml sendo o fato litiuiaikH do volume íiuul cultivado, a capacidade

isperacKtnal. o clima c o mercado, a lim dc serem otimizadas as ações para a Salta 202'l.2(í2l

ateasafra 20.i<i2li.»l

C LAl SI LA SECaiNDA; DO OBJETEM)

A .Área acima descnta. tem por objetivo a e\pli>raçát> das seguintes culturas, arroz, stija. Milho.

Milho de Pipoca. Girassol. Edjào. üetgeiim. c ou cereais, não perenes, a serem realizadas pela

Ctxsperuçáo AgncoLi. sendo absoluiamcnle vedado seu uso ou deslinaçâo a qudquer vHitro que

não o estipulado neste cláusula

Parágrafo Primeiro: No âmbito de urea da parte integrante, os técnicos c/ou coopetadorcs

envolvidos na consecução do obj«o do presente letmo. se obng.un a observar as normas,

regulamentos, insliuções c quaisquer outras disposições da.s instituições envolvidas

Parágrafo Srguadu: indqiendcnteincnic da cultura praticada, obedecerá aos preceitos legais.

( LÚ SI LA IERC EIRA: DAS OBRKíACOES
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I EKIVIO Dt C OOPERAÇÃO TÉCNICA AGRÍCOLA N.® 03/2020

I - C ABE A C OOPERA UVA

a) - Fornecer a área para ailluo devidamenie demarcada por coordenadas peopráficas. ccwn

anuência da FUNAI c dcvidaincnic liberadas pelos Órgáos ambientais.

b) Resqjondcr aos processos ambientais e políticos para garantir o aso agrícola da área

(I -CABE AO COOPERAOOR:

a) Avalia tecnicamente as áreas disponibilizadas para plantio e implantar as culturas

respeitando as técnicas exigidas pela Legislação vigente no Estado pelas expensas do

CtM)PERAÜOR;

b) Prestar assistência técnica nas I avonras de Cooperação

c) Orientar as atividades inerentes a execução da Lavotva Cooperativa, dentro das areas

envolvidas, verificar a exata aplicação dos insumos e avaliar os resultados por meio dos

profíssioiiais habilitados;

d) Proinover, sempre ijue possível, metodologias panicipativas que cnvolvffln a Cooperativa,

tais como. cursos de capacitação, dias de campo c outras, princif^mente sobre os

seguintes temas: tecnologias jpropnadus à condução das lavoiiias comunitànas e lormas

cooperativas de produção;

e) Utiliza" simipre que possível o controle biológico de pragas, doenças e invasores;

f^ Utilizar aé 25% (vinte c anco por cento) de mào-de-tijra. «travei de povt» Indígenas.

os quais terão que ser qualificados pelo SRN.AR e SINDIC-AFO RURAL PATRONAL

DE PRIMAVERA DO LESTF/MT

g( Acondicionar devidaineme. de acordo com a legislação, as embalagens de defensivos

utilizadas.

CIJÁI SlILA QUARTA: DAS COORDENAÇÕES E DA ADMINISTRAÇÃO

A coordenação técnica e admou^^va do presente Termo de Cooperação Técnica sera

realizada pelos pwticipes.

ipéSent ll/pL ^
9  '
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l I RMO DE C(K)PtRA(. Ao TÉC NK A AGRÍC Ol^ N ® 03/2020

Psricrafo primeira: caberá á C4X>rdenaçài) lecnica e administrai%'a. a solução e o

encanimKajiiento de quesiòes técnicas e admuiistralívas que eveatualmente sujam durante a

vigência deste Tctitm

Parágrafo segaarfo: no âmbito da C(M.)PI'.KA 11V A. a coordenação e administração serão

realizadas em conjunto, desendo a esta delegar os nomes e pessoas responsáveis no decorrer do

processtí produtivo

Parágrafo terceiro: no âmbito do COOPERADOR a coordenação e administração, por

acompanhamento, pelo própno{"(K)Pi ;RAlX)R. ou outra pcs.soa que cslc indica

Parágrafo quarto: fica pactuado que todas a.s açdes que tenham algum significado ou

importância, seja no cultivo ou cm qualquei dos processos inerentes, terão suas decisões

tomadas cm conjunto pelas parles. iHesaleccndo sentpre a deliberação do ConseUio

AdministrattNo de \gjicultores que lo&irpora u lTK)PFRATI VA

Í LAliSlíLA QUINTA: DOS RE( IIRSOS FINANCEIROS

O presente Termo não oivolve a rranstérência de recursos financdros. cabendo a cada oitidadc

cooperada o custeio das despesas inerentes ás tarefas de sua competrâcta.

CLAÜSliLA SEXTA: DA PARTI! HA

Tendo cm vista que a area a ser explorada cncontra-sc bruta, sem nenhuma benfeitoria e todo

processo para abeniira txineçào e adiibaçào ilc solo otrarcrá por cxpi^sas do COOPI RAIX)R

este. repassara jiíua a C(X)PERATÍ\ A, na primeira safra 01 lumat saca de soia por

hectares, as nuais irão acresccado. anualmente, em 01 <um«J •*'•» '*'■ 60K« a cada safra,
«té chegar ã iQlalidade de 10 (dcrt saca» de 60Ka de soia uor becttre no décimo ano.

padrão comercial, que scrao depositados em amiazcm indicado pela ( OOPERATIVA.

Parágrafo primeiro: Ficu avcnçado. ainda que na saíia 2023/204 ein diante, sem prejuízo das
sacas de soja estipulado no luput" dessa clausula. obngatonamente será acrescida 01 lumal

saca de milho de 60 Ka. fbto. por hectare «té o dérimo ano, padrão comeraal. que serão
depositados cni annazcni indicado pcb COOPERATIVA

Parágrafo aagumln A f (K)PFRATIVA. tará uso desses retmrsos na fonna que seu Estditfo
Social Uatvnaiiuu m prol dow Povov iiwtqwaac da C>P_A.SiI>E rJP.A[V.V(.it?0 • VOl TA
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TERMO DE r(X)PER.\(; ÃO TÉ( NICA AGRÍCOLA N.® 03/2020

CLAI SI LA SÉTIMA: DA V IGÊNCIA

O preseate Tenno de C(X«pcra^ Técnica M(!;eTá. a partir da data de ma assinatiaa. até o

termino da satra de milho saíhnha do mu de 2ü31. c terá sua eficácia OMtdicionado á aceitação

c cumprimento de todas as cláusulas e condtcòes.

Parágfsfe Printciro: O COüPERALXJK terá preferência à renovação deste ccwrtrao. em

igualdade de cundiçdes com terceiros, devendo A C(X)PERAT1VA. até (06) seis meses antes

do vcncimcnio do contrato, fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes.

Parágrafo Segando: Caso a COOPER/ATIV A não renovai este Tenno de Cooperação com este

COOPERADOR e \ier arrumar um novo COOPERADOR. esic novo COOPERADOR

iiideni/ará a.s benfdlonas e custos despendidos com a abertura da área por este

COOPERADOR

C LATSI LA OITAVA: DA RESCISÃO

fiavendo interesse e acordo entre as partes, efetuar-se-á a resdsáo deste instrumento mediante

comuiucaçào fonnaL com antecedência mínima de ̂K) tnovema) dias

ClJÁUSULA NONA; DAS ALTERAÇÕES

Havendo acordo entre as partes, este Tenno podeiá ser alterado desde que não haja mudança no

seu objeto

CI.ÁI SI LA DÉCIMA: DA CONSERV ,\CÃO DOS RECl RSOS NATI R-AIS

Ambas a.s partes, asseguram neste ato. os esturços para a consers .içáti dos recursos naturais

existeiues lu area melando pelo boni uso do solo. conservação de estradas, nascentes e

mananciais, nos. áreas de reserva de proteção permanente, irri de significado cultural e

religwwo da <omun^«^e iiiírfna matas c cerrados hndciras á area cultivada

Termo de Cooperação Técnica Agrícola n°03/2020 (2447085)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 114



IKRMO DE (•(K)PI;R.\< ÃOTÉC NICA A(;Rk:OI^ N.« 03/2020

CLÁUSm^ DÉCIMA PRIMEIR/V: DO FORO

Qualquer contimásia t>n$inána ou relacionada ao presente Contrato, sera stdnnetida.

obrig^onamente. à Mediaçio. que será composta pelo Ministério Público Federal e FÜNAI

(Fundação Nacional Indígena), cota renuncia e\(ffcssa a qualquer outro.

Parégffo Prinieiro Caso a craitrovérsia não seja resolvido pda Mediação, fica deito a Justiça

Federai seção judiciária de Barra do Garças com renuncia expressa a qualqua- outro por mais

pnviiegiado que seja.

E. por estuem justas c acertadas, as pailes assinam o ptcsenie insiriuiieniu. na piesença de 02

(duas) testemunhas, em O? (três) vias de igual teor

Primavera do Leste - MT. i I de in^ço de 2020.

Domíngoa Mafa^'F:'9 Gerswi Wa' Rainc

Presidente CPF 208.667.121«00 Finaiceiro CPF. 885 036.821-68

COOPERAI IVA indígena DA (.KANDK SANGR,\IKll RO F. VOI.I V

GR.\NDt - < OOHiRANDtSAN

/  //

Vn EU) FIRLAN

COOPKRAiN)R

CPF. MF 250 433 4(

JAKSON Ft RMN

(OOPbK/\DOR

CPF.MF 001 541.781-60
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TKRMO DE COOPER-AÍ, ÃO TÉCNICA AGRÍCOLA N.® 03/2020

Testemunhas:

2.,
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II RMO IH < (XM'I.R.\(, ÃO I WM< A A(,RÍ( OI.A N." IM/2020

Termo de Cooperação Técnica Agrícola n.^

04 20ÍO quf cfitre si celebram a Cooperativa

indígena Cirande Sangjadoiuo e VoÍ(a Giaiide •

t OOICR.lNDKS.VN e o produtor agrícola

Viagri Importjcio e K»oorttcão de Cereaí»

l.tda- ot\ieti\3ndo a impiemcntaçáo de ações

conjunias

Aos 1J dias do mês de março de 2020. de um lado a COOPCRATIX A INDÍGENA GRANDE

SANGRADO! RO E \Ol,TA GRANDE ! OOIGRANDt:SAN. com sede na Roduiia BR

070, km 2.'«(>. Zona Rural Poxoreo. Lstadi> de Mato Cirossti. representado neste ato p<ir s«íu

Diretor Presidente DOMINGOS M.AliORO E O hrasileiro. produior indígena, portador com

inscTiçâo estadual n I K04 84o-<J. poiiadoi do e PT n 2ít8 Wt? 12 MKí e RCi n 3.^15874-5.

SSP\rr. encontia-se estalvlccido d:i KeseiAa Indígena da GRANDE SANGRADO!'RO na

ALDLJA "SANT.AKl.M situado no nmmeipio de PTiXORIOMI, ijqui denominado

simplesmente C<X)PERATIVA c de outio lado. VIAGRI IMPORTAÇÃO E

E\l»ORi AC .ÃO DE t KWEAIS LI DA pessoa jundica de direito p-nvado. mscnta no C~ N PJ

n Kl (>42 I iK'(ltXll-4K, lom sede iia rua Sáo Paulo, n 'tai. sola "J. Parque Industrial. CEP

78 500(»-(HK). Primavera do l este. VIT. nesie ato representada por sua socia KRANCILLLY

ORTOLANl V ASCONCL LOS VI.ANIA. brasileira, casada, enifwes.tna. |>orl:Klora do CPI n''

.30*).8I l-5o e Rg n~ I 512 495-2 SSP MT. residente e domiciliada na rua Paivialioga n

30(1. Apt^ 301 c«iíro centro. CEP 78 85(M)oii, Pnmavcra do !.este'MT, doravante denominado

simplesmente COOPER IDOR. celebram entre si o presciiie Tenno de Cootieraçào Técnica

Agiicula para execução de Culiivu de I .ivoura < "ixiperativa. safras: 2lí20'202l a 2030''203l. cm

i>ÜW-jigíÂ
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rKHM()DK( <HÍPF.R\<, \(> Ti:( NK A Aí.RICOI.A N.® 04/2020

ubcdiòicia at> que [>rccciTuaiH .is dis(Hisi«;<<N contidos na I cpslaçá<< vi^ícnlc c nas ciousutas c

cündii;õcs t|uc scnuon

C oiHid^rando que u cultivo dia t avoura (oopcraiiva. a produção dc alimentos,

desemoh imenio da comunidade, da a^cultura e do cooperaDvismo e de interesse reciproco

Considerindo. que o ( í tOPERAIXIR recebeu convite da Cooperativa Indipena para em

cooperação, rcali/nr o cuJti vo ajiricula sendo prnntanunte aceito

Considerando, que o i^(XH'FKAIX)K tem interesse declarado, principalmente pela

possibilidade da rc^ização de cultivos a>opciaiivos dc cuUuras lais como milho e arroz

Gergelim. Painço. Girassol, dentre outros cereais, desenvolvidas pelo CtXlPBR.ADOR na

regiâiv há mais de 15 aiu>s. o que lhe ci^aciia e o toma um dos maiores conhecedores de

cuiiuras aliemativas. sendo esta uma alternativa paia o caso da cultura de soja se lomar inviável

t onsidcrandu. que a l (>< íPhK.A 1!S .A tem grande interesse e. ao mesmo tempo a prcocupaçáti

(311 cultivar lavouras, em dar seqüência ao cultivo e á (wodução de alimentos, realuando

trabalhos de Ibrma cooperativa com o ('(KtPI RAÍXIR incorporando o conhecimento

adquindo no arui antenor. com essa pratica, aproveitando da disponibilidade do

COUPERALXJR e da vasta expenâicta. implcmentandu pesquisas paa o desenvolvimento de

privduu>s biológicos, sempre em busca de alteniativa.s que possibilitem a «la independência

lecnologica e (K;oiiòmica. visando senipie o beiii-esiar scvial dos poos indígenas e a prolcçàtv

do ambiente onde v ivein c prosperam

(ónsiderando. a aptidão das areas para as culturas que se deseja praticar, suas qualidades e

facilidade geográfica

Cumúderando. c conhecuiiCTiio lécnuo conipi(n.ado á nível nacional que o ('(K)PKRAIX^R

possui, seu conhecimento da área a ser cultivada

CuiuideraiKlu. a necessidade de tuianciamcnio e iriveslitnenlos. a carência dc recursos,

pnncipalmcntc as provindas de institutcives financeiras e de empresas que comercializam os

piodutos advindos da prvxluçáo agncola

Considerando, haver viabilidade evonòmica financeira, tecnolc^ica c iisnpo habil para a

pratica dos culuuas. dentro dos padrões regionais

Considerando, a necessidade de incentivar formos cixiperativas e soiidária.s de produção,

estabelecendo o ttrotagvuiisiiHi dos atores sixiats envolvidos c a inclusão soaal da comunidade

■luligcna no (hoccsso dc piiiduçãi<
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! tRlMO DL ( (K)PLR.\<, \0 I ÊCMÍ A Al.RÍCOLA N." 04/2020

C onsidfrando a possihiliJade da ítansIcKMin.i cie cnuliccimcutos i de lecnoloir.ia aplicada a

agriculiuia iransfenda Jo <.'OOPÍ:RAiX)R paru a Coopcraliva

(ofuiderando a necessidade de contribuir com 3 Segurança Alimentar e Nutncional.

a&seguraufki o direito de lodus au acosso re^tulai e peniiaiiente a aliiiienius de qualidade, eni

quantidade suficiente, sem comproinet« o acesso a outras necessidades essenciais, tendo crmio

base praticas alinieniares pumioioras de sautk, que respeitem a DIVLKSIDADI Cl'l T1'R.M c

que scjain sociais, econômicas c ambientalinentv .sustentáveis.

Considerando, que os piivos interessados devcrào ler o direito ile esailher suas prójmas

pnuridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida «nn que ele. de

tixma alguma, afete as suas vidas, aeni^ avstumes. msiitutvòes e ben-cstur espintual. bem

como as lenas que v*cupaiii ou utili/am de alguma forma, e de controin. na medida do posavel.

o seu pròpno desenvolvimento econòtnico. social c cultural

Cunsidcrandu, a auuiiiuiiiia de sua vontade c diante de sua liberdade cabe aos povos indignias

envolvidos, an comunidade ou ein sistema organizado de cooperativa, escolher os meios de

vida que irá aücHar. não sendo aceitável que terceiros Uies iinpoiihain voni.-Kle pr(>{>ria. os

subjugando c letii ando-lhes a efetiva dignidade

Considerando, a ligação, o conhecimento, entrosamcnto c o respeito mutuo existente entre o

CO<)PER.\LX)R e os povos indígenas que esiaiáo envolvidos na produção

Considerando, a função social, cultural c cuiniunica da l avoura da <\>0perwva. visando o seu

foriaJeeiniciUo A possibilidade de iiictliona das condições de vida. de tiabalho c do nivcl dc

saúde c educação dos pvAos mta'essâdos. aun a sua participação e couiieraçãu. devera sei

pnoniariii nos planos de descnvolv imciiin ecoiioniico global das rcgiòes onde eles moram

C onsiderando, em tese. a vedação de concessão de cniüito para o culiivo agrícola pelo indígena

em sua.s terras, aun extrema dificuldade de acesso que devem ser lonsidcradas l.ni primeiro

lug.u. desiacaiido-se a impossibilidade de se dai a lerra como ga-anlia ao cmprestinw. ia que

estas, contifiuani sendo proprievladc da I mão. tct^reseniando licns inalienáveis c indisponíveis

Considerando, inexistir uma proiluçãt> geral par.i atividades agrícolas de larga escala em lerras

indígenas, mas que. existem dificuldades, impeditivas e praticas para que atividade ocona

Considerando, que os povos indígenas atjui einiilvidos. não re|ircscnlam. em si. entidades

personificadas capazes de lomar empresnnwvs em nome de todos os seus inanbros (.)piou-se.

dessa tdmia. pela constituição de uma covipeiaiiva. o caminho enLt^nlrado pan o acesso ao

crédito. No entanto, essa modalidade ainda iiáo (veniiitiu o acesso, por razões diversas
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ItRMO DE < (K)PER.\(; \0 TÉC NU A AÍ.RÍC OLA N.® (M/2020

( omklerando. a impossibilidade ini>iiicniãnea da obtenção dc credito e a xn^iluaçãc de todos

(IV recursos juntos a instituições jundicas consiiiuidas. lendo cm usui que atividade agncola c

leiia de inúmeras fatores da necessidade de tomada de decisões iiiieJuitas e pontuais, podendo

compromcicr a lavoura na sua inobservância Resta dc suma importância que o C CX)PER.-VÍX)R

taça o lej-iasse dos iiisunios propnos e. iia sua impossibilidade, adiiiiira de terceiros para a

utilização dc tnicdiaio

Cofisidenindu. que a pralica em laijut escala da prcidiivà<> ajtncoln em tnras indígenas, são

vistas luirmaliiientc com c^tda c com rcscisas por iiistiiuiçôcs tlnanceiras e pela grande

inaimia das empresas do riuno sejam credito ou comercinlizadunis dc produtos ou insuinos.

jusiameme pela inexistência de possibilidade de se oferecei gaianiia real. toina-se

imprescindível o ajustamento da cooperação pani a realização desse npo de cultivo.

( I.AI SrLA PRIMEIRA: DO OBJETO

O [irescnfe Tenno tem por objeto j coüoeraçào. uttegração e soma de esforços entre a

( (X IP! R \ M\ \ e o ("t t iflRAIX IK nas arcas de Assistência Técnica Pesquisa e produção

Agricola. em uma área de lerras tolalinciite aptas ao uso c cultivo agi>>|vecuano. cm l sufruto da

CtXTPERA ri\'A denominada GRANDE SANGRADOliRO". localizada á margem direila da

Rv>do\ia HR 07(1. KM -"'5. Rcscna indigeint /oiu Ruial município de Poxoreii Estado de

Mulo Ciiosso, destacada dc uma area maior, sendo dcslmadu para cslc evento o total de 2.2(>ülia

(duM.s mil t duzentffs sendo o tato limitador do volume fiiiaJ cultivado, a capacidade

o|>«-acional. o clima e o mercado, a tini dc seiein otimizadas as ações paia a Safra J020'2021

ate a saíra 2n.rO'20,s I

( LAl SI LASECI NDA: IH) OBJETIVO

V Aica ooiiiia descnin. tem por •vhieino a evploraçáo dos scgiiinics siilluras arroz. so>ia. Milho.

Milhu de Pi|HKa. (.iirassol Pajâo. Ciergelim. e ou cereais, náo |rcrcnes. a serem realizada.^ pela

t (xsjxnaçàn Agncoia. sendo absolutamente vedado seu usiv ou desnnaçáo a qualquer outro que

iiàu o estipulado neste ciaiisuia.

Parágrafo Primeini: \o âmbito de arca da parte ml^ranie. os lêcnicos c ciu cooperadr>res

envolvidos na consecução do v^jeto du picsenic feniMi. se olmg-un a observar as normas.

IV^UliUIlVaKCJ. W ./Ulaite «taw|^V«.Yawv Jn« ... ..... ..1. ..t^M
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i FKMO DE ( (K)PEk.\( ÃO TE(M< A AííRK OI A N.® 04/2020

Purágrafo Segundo: Indcfxmdeiucniente da ciiltuia ptaiícada. obedecera aos preceitos letiais

í I.AIM I.A TER( EIR.A; DAS <»BRIÍ,A(, (■)ES

I - CABE A < CX)PEiL\ UN A

a) Fornecer a area para cuinvo devidamente demarcada por ax<rdcnadas ^eografícas. cooi
anucnciâ da FI 'N Al c devidamente hhcrailas {iclos Or^àos siihictitais

b) Responder aos processos ambientais e puliiieos para garantir o uso agjicola da área.

II -<ABE AO COOPERADO»;

a) Avaliar tectiicaineiite as areas dispumbiliudas para plantio e implantar as culturas

respeitando as técnicas exigidas j>ela l.egislaçáo vigenie no Ficado pelas expensas do
( tXJPERADOR;

b) Prestar assistência técnica nas Lav ouras dc Cooperação

Cl Orientai as atividades ineientes a execução da Lavoura Coü|VCTativa. dentro das áreas
envolvidas, verificar a exata aplicação dos insumos c avaliar os resultados por incio dos
profisaonais habilitados:

dl Promover, sempre tnic possível, metixiologjas participanvasqueoivolvam a Cooperariva.
tais como. curso» dc capacituçã<<. dias de campo e outras principalmente s<^re os

seguintes tanas tecnologias apropriadas a condução das lavouras comunitárias e (brmas

cooperativas dc produção,

e) Litiliz^ sempre que possível o controle biológico dc pragas, doenças e invasores.

fl Ltilizar até 25% (vinte e cinco por cenio) de mao-de-obra. através de povos Indígenas,

os quais tCTào que ser qualificados pelo SLNAR e SINDIC AU3 RLRAL PATRUN.AL

DE PtyM.AX ER-A DO LESTE, Nt I

gl Acoiidicionar deviciuinente. de acordo ami a legislação, as embalagens de defensivos

utilizadas

( I.ÁrSI 1.A <.>1 ARTA: DAS ( (MiRDEN Aí. (*)tS t DA ADMIMSI RAC ÀO
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rtRMO IH: ( (K)Pt:R.A(. ÃO TFXMÍ a AC.RK OLA 04/2020

A coordenação lecnica í admmistraina do presente i de t ooperaí^ l ecnica sera

realizada pelos participes

Parágrafo primeiro: caberá á ciHndciutção técnica c administrativa, a solut;ão c o

encaminhamento de questives técnicas e adminisn^tivas que eventiiaimenie surjam duratte a

vigência deste í crmc>

Parágrafo segundo: no anibiio da CO(3P[:RATIV A. a coordenação e administração saào

realiiiadas cm cuniunlu. devendo a esta delegar os nomes c pcsM^as responsáveis no decorrer do

piiwsso jiroduUvo

Parágrafo terceiro: no áinbito do COUPi-RADOR a aiordenação e administração, por

acompanhamento, pelo próprio COOPER ADOR. ou outra pessoa que este indica

Parágrafo quarto: tica pactuado que todas as ações que tenh;un algum agnitlcado ou

impoftància. seta oo cultivo ou em qualquer dos processos inerentes. ieràc> luias decisões

tomadas em conjunto pelas panes. [^'ev.rJecendo sempre a dehbrraçáo do Conselho

Administrativo de Agjiculioics que incorpora a í'(.X>PER ATI VA

CX.AllSFLAOlíINTA: DOS Rtt l RSOS FINANCEIROS

O presente Tenno não aiiolve a iransíereiicia de recursos tinanceirtis. cabendo a cada entidade

cooperada o ciisrcio da.s despesa.s inerentes ás tarefas de sua competência

( LAl SI LA SEXTA: DA PARTILHA

Tendo em vista que a lüea a sei explorada encontra-se bruta, sem nenhuma bentêitona. e todo

pr<>cesso paia abertura correção e adubaçào de solo otorrcra por expensa.s do l ( KiPERAlXJR

este. repassaia fiara a t < iOPFR ATtV A, na nriaieira safra <11 (iimai saca de soia cor

hectares, as quais trâo wcresccndo. aimalmenlf. cm t>l (uinal «aca de 60Kg u cada safra.

«lá chegar à totaiidade de 10 (dezt saca» de 60ke de suin ooi hectare no décimo «no.

padrão comercial, que seráo depositados cin annazcm indicado pela t XX)PERATl\ A

Parágrafo primeiro: Fica avaiçado. ainda que tia safra 202.''/204 cm diante sem prcjuia) das

sacas de soia estipulado no '\upui dessa clausula. obrigatoriamente, será «crescida 01 tumat

Mfa de milho df 64) Kfi. fi»o. Por hectare até » décimo ano, padrão comercial, que st^ào

depositados em armazém indicado |>ola t (XiPf RA ri\ .\
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i>;kmo dk c(X)PKit\(, Ao i KtMCA ac;ricoi.a n.° 04/202»

Parágrafo »rgundo A < OOPtRM ÍV íaia u>t> ilcs»o icciiibnr* na lunna que seu (Istaluiu

Social íl«emiinar em prol dos Povos Indígenas da GRANDE SANGR,ADOLRO e VOLTA

GRANDt

CLA11SIII.A SÉTIMA: DA VIGÊNC IA

O presente Termo de Cot^peracáo Tecmcn vigerá a partir da dtta de sua assinatura, ate o

lermino da satra dc inillK) safnnha do ano dc e terá sua eficácia condicionado á aceitação

e cumprimento de Kxlas as cláusulas e amdições

Parágrafo Primeiro: U COOPERA LX3K lera preferência á renovação deste contrato, em

igualdade dc condiçivcs cimi icrceirov devendo A (. CXIPERATIVA aic (00) seis meses antes

do venciineniu do coiitral«>. lazer-ihe a cunipetenle notificação das propostas existentes

Pni^nifo Segundo: Caso a COOPERA I IVA não renovar este Tçmio de Coc^wraçàc» com este

C(K")PERADOR c vier amimar um novo CÍXJPERADOR. esie novo COOPER.ADOR

indenizará as Ivcnfeiioruis e cusios desjwndidos com a abertura da área por este

CíWPERAPOR

C LAI SULA OITAVA: DA RESC ISÃO

Havendo interesse e acoido entre as paites. eíetiiai-se-á a rescisão deste instrumento mediante

comunicação fonnal. com antecedência mínima de % (noventa) dias.

CLÁISI LA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Havendo acordo entre as piuies. este t ermo pvtdera ser alterado desde que não Itaja mudança no

seu objeto

( LAI SI l ,A l)E< IMA: DA (ONSERN AC AO DOS RECT RSOS N ATURAIS

Ainl>a> as partes asseguram ucsle ato. os cslorvos |>ara a amserv.icào dos recursos naiumis

existente'» na área. zelando pelo lx»in uso do s<<lo. conservaçài» de estradas, nascentes e

maniuiciais. nos. areas de reserva de proteção pemiancnie. áreas de significado culwral e

rcKfiioso da comunidade indgena. niatus e cenados liiidciras a área cuinvada

1^0^ "lê
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IKRMODKí <K)PKRA<. Ao I M NK A A(,Rj( OI..\ N.®<M/2020

C LÁl StLA DiX IMA PRIMfclR \: |H» I ()R()

Qualquer controvérsia ongmana ou relntnmada .kj (xeseiiie C ontraio. será sut>medda.

obní:alnn<-nncnie. a Mediacàv». que sera composia iwlo MInisicrio Muhlico I cdtTal e l UN AI

(Fund3i;:k^ Niainonaí lndi(:eiia). cenn lenuncia cvpicssa a qualquer oudo

Primeiro, t as»^ a conlroversia náo seja restilvido pela Mediai^áo. Ilca eleito a Justiça

fedcial "vocàti imJiciaiia de Barra do Cuirças com renuncia expressa .i quak|uci smtio |*»i inais

pn\ ilt^iado que seja

E. por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente mstium«iio. na presença de 02

(duasJ teslcmunhas. em 02 (três) vias dc i^ual tem

Pnniav era do Lesie - V1T. JI de março dc 2020

PomÍHgo» Mahore E O Gerson \\a Raime

PfcsidenieCIM- 208667 I2l-0(i hinanteno CPK 885 (I.Vj 821-68

CX)OPF.RATIVA INDÍGENA DA «iRANÜE SANGRADOtRO E VOLTA

GRANDE - ( (KMírRANDESAN

C.[ií'\ C.-' ^
V lACRI IMPORTACAdVFAPORTAC Ao DE CEREAIS L I DA.

( NPJn IOívJ: l,^8'OOOI-48.

Rep Lo^l FKANt. lELL^ t IR f t>1 A\l \ ASC t.INC EU tS VIAN V

CPFn 02O J(;0g||.5p
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Itfsiem unhas

}èr
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l I RMO DE r()OPF.R.\<: ÂO TÉCNICA AGRÍC OLA N.® 05/2020

Tenno de CoopcraçSi) Téoiica Agrícola n.®

05'20|9 que entre si celebram a Cooperativa

indígena Cirande Sangradouro e Voha Grande -

COOIGRANDF.SAN e o produtor agrícola

Leonid Ovchia^if^t^v. objetivando a

iinpieineniai^ de açdes conjuntas

Aos 11 dias do mês de marco de 2020. de um lodo a COOPERA ri> A INDÍGENA GRANDE

bANCRADOl'RO E, VCH-FA C>RANI)E - < (K)iGRANDE!SAN. com sede na RodoMa BR

070. km 2.«6, Awia Rural Pnxoreo. f siaJo de Muiu Grosso, representado neste aiu por seu

Diretor Presidente DOMINGOS MAH0R0'E'0 brasileiro, produtor indígena, portador com

inscnvâo estadual n' 1.' 8o4 846-(J. potrador do C P F n' 208 667.12 1-00 c RCi n' .4 .^05 874-1.

SSIVMT. encontra-se estabelecido da Reserva Indígena da CiRANDE SANGRADOLRO na

ALDhIA "SAN l ARÉM". situado no mitnicipio de POXORFOMT. aqui dencHninado

simplesmente COOPERATIVA e. dc outro lado, LEOMD ü\CHlNMkOV. brasileiro,

casado, portador do RG n'^ 2.6362.r3-3 SSP.'MT e CPF n 05o 5.^1 981^0. lesdeiUe e

domiciliado em Pnmavera do Leste-AÍT , doravante denominado simplesiticfttc

( OOPER.ADOR. celebram entre si o presente Termo de Coopcravào Técnica Agrícola para

execução de CuUivo de Lavoura Cooperativa, safras. 2020/2021 a 20.'(i/20.31. em obediènCTa ao

que precdtuam as disposições conuda.s na Legislação v igenie e nas cláusulas e condições que

seguem

Consideniiido. que o cultivo da Ijvoura Cooperaova. a produçào de airmentos.

(.lesenvotviineniu da cormuiidade. da ̂TKuhura e do oooperaovismo e de interesse reciproco.
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TKRMO DE C (X)PERAC\0 TÉCNICA AGRÍCOLA N.® 05/2020

Comiderando. que o ( <X)iH RAlK)K receixrii convite <la Cooperativa Indígena para em

cooperação, realizar o cuinvo ajuicoia. sendo pioniamcnic aceito.

Coasideraodo. que o C(K)PFKAI')()R tem interesse declarado, pnncipalincntc pda

possibilidade da realização de cultivos cooperativos de culturas tais como milho e arroz

Cía^eliin. i^ainço. Girassol, dentre outros cereais, desenvolvidas pelo CCX>PbRADC)R na

regiâü. liá mais de 15 anos. o que üic capacita e o toma um dos maiores conhecedores de

culturas alternativas, sendo está uma alternativa para o caso da cultura de soja sc tomar inviável.

Coosideraiidu. que a COOPPKA rí\ A tem grande interesse e. ao mesmo tempo a preocupação

cm cultivar lavouras, cm dar seqüência ao cultivo c à produção de alimentos, realizando

trabalhos, dc forma aiopcradva com o CUOPERADOR. incorporando o coabeamenio

adquirido no ano anterior, com essa pratica, ^iruveitando da disponibilidade do

COOPER.ADOR e da vasta cxpcricncis. impIcmeniaiKk» pesquisas para o desenvolvimento dc

produtos biológicos, sempre em busca dc oliemaiivas que possibitiiem a sua independência

tecnológjca e econômicai visando sempre o bem-estar social dos povos indigenas e a proteção

do ambiente onde viv cm c prosperam

( onskieiaado. a apbdáD das areas pva as culturas que se deseja praticar, suas qualidades e

facilidade gcogiafica

ConMlerando. u conhecimento técnico comprovado á nivd nacvoiuil que o COOPLR.ADOR

possui, seu conhecimento ria area a ser cultiv ada

Conúderaado. a necessidade de fínancuimeniu e iiivesiimenios. a carência dc recursos,

principalmente as provmdas dc instituiçóes financeiras e de empresas que comercializam os

produtos advindos da tnoduçáo agrícola

í oniuderando. haver viabilidade econômica. tinanceinL tecnológica e tempo hábil para a

pratica das culturas, dentro dos padrões regionais

CofisidenuMlo. a necessidade de incentivar formas cooper^vas e solidárias de produção,

edabeleccndo o protagonismo dos atures sócias envolvidos e a inclusão social da comunidade

indígena nu processo de produção.

Considerando, a possibilidade da transferôicia de conhecimentos e de tecnoit^ia aplicada à

agricultura transferida do COOPERADGR para a Guopaoliva

CoBsideraiMlo. a necessidade de contnhuir com a .S^urança .\linientar e Nutnctooal.

assegurado o direito de todos ao acesso regular c permanente a alimentos de qualidade, eoi

quantidade sulicieiile. sciii comprometer o acesso a outras necessidades ess^iciais. tendo como
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TÜRMO DF. C()OPFIt\(, ,Â<) TFX NIC A A(;RÉCOLA N.® 05/2020

baseprálicas aíiinaiiares primioíoras de saúde, que respeitem a DIVt-kSIDADh CUl TURAl, e

que sejam sociais, econômicas c ambienlalineiiie sustentáveis

C'onsidermndo, que us [hivos interessados deverão ter o direito de escolher suas própnas

prioridades no que diz respeito ao processo de dcsenvolrunerUo. na medida em que ele. de

foniia alguma, afete as suas \ tdas. creik,'as. costumes, instituições e bem-estar espiritual, bem

como as terras que ocupam ou uiili.zai!i Je alguma foima. e de controlar, na medida do possível,

o seu própno desenvolvimento euNiômico. social c cultural

Considerando, a autonomia de sua vontade e diante de sua liberdade, cabe aos povos indígenas

envolvidos, em comunidade ou cm sistema organizado de cooperativa, escolher os meios de

vKla que irá adotar, não sendo aceitável que terceiros lhes inqxMiham vontade própria, os

subjugando c retirando-lhcs a efetiva dignidade

Consiiteniiido, a ligação, o conbecunento. entrosamento e o re^Kiio mútuo existente entre o

C(X>P1:R.\LX.>K e os povos indianas que estarão envolvKtos na produção

Considerando, a função social, cultura) e econômica da Lavoura da ("or^perativa. visando o seu

fortaledmenio .\ pos.sibilidade de mdhoria da.s condições <te vida. de trabalho c do nivel de

saúde e educação dos povos interessados, com a sua participação c cooperaçfe. deverá ser

pnontána nos pisios de desenvolvimento econômico global das r^ôes onde eles moram

Considerando, em n»c. a vedação dc ccmcessáiv de crédito para o cultivo agrícola pelo indigcoa

cm suas terras, com extrema diticiildade dc acesso que devem ser consideradas I 'm pnmeiro

lugai. destacando-se a inipossibilidade de se dai a terra como garantia ao empréstimo. Ja que

estas, continuam sendo priipnedade da L mão. representando bens inalienáveis e indisponíveis

Considerando inevislir imiH proibição gerai p^ira alividades agrícolas de larga escala cm (erras

indígenas, mas que. exisiein dificuldades, impeditivas e práticas para que atividade ocorra

CcMisiderando. que os p^nos indígenas aqui envolvidos, náo representam, eni si. entidades

personificados capazes dc lomar empréstimos em nome de todos os seus membros. Oprou-se,

dessa fomia. pela consiiliiição de uma umpcraiiva. o caminho encontrado para o acesso ao

crédito No entanto, essa modalidade ainda não permitiu o acesso, por razões diversas

Considerando, a impossibilidade nHunentànea da obtenção de crédito e a viabilização de todos

or- r«>curw:i juntos á mstiiüiçdas jurídieo:! oonotiruidaii. rondo em viato quo onvidodo iigrícolu «

t<nia dc inúmeras táiores da ncces.stdadc dc (oinada dc decisões imediatas e pontuais, podendo

comprometer a bvoura na sua inobservância Resta dc suma importância que o COOPFRAfXfR
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lER^fO DE COOPEK.\CÃO TÉCNICA AGRÍCOLA N.° 05/2020

faça o repa&se dos iii&unios próprios l*. na sua inipos^bilidade, aJi^uira de terceiros para a

utilização de imediato.

C;otisiderando. que a pratica em larga escala da protbiçáo ̂ jicola em terras indigoias. são

vistas nomiaimente com cautela e cum reservas pur instituições financeiras e pda grande

maioria das empresas do ramo. sejam crédito ou coincrcialízadoras dc produtos ou tnsutnos.

justainenie pela inexisiéncia de tKissiliilidaüe de se ufeiccei garantia real. tonta-se

imprescindível o ajustamento da cooperação para a realização desse tipo de cultivo.

CLAliSCLA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presenfê Termo tem por objeto a aKiperação. integração e soma de esfwços entre a

COOPER.VnVA e o COOPERAiXiR. nas arcas dc Assistência Técnica Pesquisa e produção

Agiícola. em uma área de lerras lutaliuciitc aptas ao uso e cultivo agiopccuário. cm Dsufntto da

CCX>PER.ATI VA denominada GRANDE S.VNGRADOIIRO". localiza á margem direita da

Rodovia BR 070. KM 2^5. Reserva liidigcnaL Zona Rural município dc PoxtKéo Lsiado de

Mato Grosso, destacada de uma area inaioi. sendo destinada para este evento o total de I.SOQfaa

lum mil e quiHh>wto8 hectaml sendo o fato limitador do volume final cultivado, a capacidade

operacional, o clima e o mercado, a lim de serem otimizadas as ações para a Saira: 2U20.'2021

aie a safra 20?0'20.71

CLAtSliLA SEGliNDA: DO OBJEI IVO

A Área acima descrita tem por<4)jetivo a exploração das .seguintes LuIUffas: arroa soja Milho.

Milho de Pipoca Girassol. Hcijâo. Gergcltm. c ou cereais, não perenes, a serem realizadas pela

Cooperação .Agiicota. sendo absolutamente vedado seu uso ou destinaçào a qualquer outro que

□ão u estipulado neiHe cláusula.

Pairignifo Primeiro: No âmbito de área da parte integrante, os técnicos e.'ou cooperadores

envolvidos na consecução do dijeio do presente Termo, se v^gauí a observar as normas,

regulamentos, instruções e quaisquer outras disposições das instituições envolvidas.

Parágrafo Segundo: Independentonente da cultura praticada, obertecerá aos preceitos legais.

( I.Ál Sl'I.A TER(:EíR.\: das obrigações
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1 - C ABE A ( OOPER/\TIV A

3) ~ Foincccr u areu para cuin\o de\ idamenie demarcada por coc^rdenadas geográficas, com

anuência da >1 N A( edcvidantcnic IdxTradas pelos Orgâos amineniais

b I Responder aos processos ambientais c pi^liiicos para garantir o uso agrícola da área.

11 -CABE AO C OOPERADOR:

a) Avaliar tecmcamenie as áreas dtsponibt]Í7.adas pua ptantio e imiriantai as culturas

respeitando as técnicas exigidas pela legislação vigeme no bstado pelas expensas do

COOPERADOR;

b) Prestar assistência técnica nas I aviuiras de ('oopcraçán

c) Orientar as atividades inerentes a execução da lavoura Cotiperahva. dentro das áreas

envolvidas, verificar a exata aplicação dos insumos c avaliar os resultados por indo dos

profissionais habilitados:

d) Promover, sempre que possível, metodologias pamctpaiivas que envolvam a Cooperativa,

tais como. cursos de capacitação dias de campo e outras principalmente sobre os

scguinics lemas, tcciiolugias apiopiiadas a condução das lavouias coinunilánas c fomias

cooperativas de produção;

e) (Itili7ar sempre que possível o controle biológico de pr^as. doenças c inva.sores.

O Utilizar até 25% (vmie e (mico por ceiiui) de mão-de-obra. através de povo» Indígena»

os quais terão que ser qualificados pelo SENAR c SINDIC.AK) RL^RAL PATRONAL

DE PRIMAVERA iX) LESTE/MI

g) .Acondicion^ deMdamenie. de acordo com a Icgislaç^. as anbalagens de defensivos

utilizadas.

CLÀIISI/LA QUARTA: DASCOORDEN.ACOES E DA ADMIMSTRACAO

.A coordenação técnica e administrativa do presente Termo de Cooperação Técnica soá

realizada pelos participes.

r
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I ERMO DE COOPER-U ÃO TÍX NK A AGRÍC OLA N.® 05/2020

Pani|>nilo prkBctro; cabcrs á ciKirdaiaváL» iccnica c adtnim^lratva. a solu^ào e o

enoaninhamcnto de questões técnicas e administrativas que eveniualinente suxjam durante a

\ i(!ència deste Tenno

Par^rafo scgamio: no ánbtio da COOPLRATIVA. a coordenando e fldimnisrraçáo serão

realizadas em conjunto. deieiKlo a esta delettar os nomes e pessoas responsáveis no dcc<.irrcr do

prix:csso {irodutivo

Parátrafu Icrcoro: no âmbito do C'(X>PERA[X>R a coordenarão c administração, por

acoinpanhamaiio. pelo proprio COOPER AIX)R. ou outra pessoa que este indica

Parágrafo quarto: fica pactuado que todas as ações que tenham alpum significado ou

impmtánua. seja no cultivo ou on qualquer dos processos inerentes, terão suas decisões

tomadas em ccmjunio pelas paies. prevalecendo sempre a deliberação do Conselho

Administrativo de Agncultoies que incorpora aC'('K)Pl!RAI IVA

CLÃtStLA Ql INTA: DOS RECl RSOS FINANCEIROS

(J presente lemio não envolve a transferencia de recursos ftnaoceirus. fspyridn a entidade

cooperada o cusKio das despesas inerentes às ta-efas de sua competência.

( LAI SI LA SEXTA: DA PARTILHA

Tendo cm \isla que a arcj a ser exploriida cnc*>ntra-sc bruta, sem nenhuma licnfcitona. e tixfo

piocesso para abertura coneçào e adubaçào de solo ocuneia poi expensas tki C Ü<.)Pf-K ALXJR

este. repassará para a COOPERATIVA, na primelni safra 01 Itunal saca de soia Dor

hectares, ai qiuib iráo acresceado. anualmente, em 01 (umal aaca de ftOKg a cada safra,

até chegar à totaBdade de 10 (dez) sacas de 60kg de teia por hectare no décimo «ao.

padrão comerciai, que scráo depositados cm armazém indicado peta l (MJPbRAfiV.A

Parágrafo primeiro: Fica avençado. ainda, que na safra 202!l''2d4 cm diante, sem prejuízo das

sacas de soja estipulado no capui' dessa clausula. obngatonamente. lerá acrwcida 01 (uinat

saca Jr ailbo tie 60 K£. ftio. oor hectare até o déciao «no. padrão comeraai. que serão

depositados era armazém indicado pela COOPERAT!V .A

Parágrafo «egiuido' A C<>OPER.AT1V'A. fará uso desses recursos na forma que seu Esttfuto

Social determinar em pr()| dos Povos Indígenas da GR.AM)E SANOR.AfXXJRO e VOLTA

GRANDE

/7 ' . s, ®
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rtRMO DE í (K)PEItV(. ÀO TÉCNICA AGRÍCOLA N.® 05/2020

CLAl SlUw* SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

O presente Termo de C^Kiperaçào Técnica vigerá. a partir da du;i de sua assinatura, até o

termino da satra de milho saftmha do ano de 2(J31. c terá sua eficácia condicionado à aceitação

e cuinpnniento de toda» as cláusulas e condições.

Parágrafo Primeiro: O COOPERADOR terá prefoência à renovação deste coolrato. em

igualdade de condições com terceiros, devendo A COOPER.ATIVA. atí (06) seis meses antes

do vencimento do contrato, fazcr-lhc a competente notificação das propostas existentes.

Parágrafo Segaado: Caso a COOPtRAIlX A nâo renovar este Temio de Cooperação com este

CüOPER.AIX)R c vier arrumar um novo C(X)PERADOR. este novo COOPERAíX)R

indeni/ará as lieiifetiunas e custos despendidos com a abertura da área por este

COOPERADOR.

C LAI SlILA OITAVA: DA RESC ISÃO

Havendo iiMeressc e acordo enfi-e as {tartes. efcSuar-se-i a rescisão deste instnimenio mediante

conuuucaçào formaL com antecedóicia miniitia de W < noventa) dias.

CLÁIISII|J\ NONA: D.AS ALTERAÇÕES

Havendo acordo entre as partes, este Termo poderá ser alterado desde que não haja mudança no

seu objeto

CLAl Sl IA DÉ( IM V: l> \ COVSERN \(. ÃO DOS RECl RSOS N.ATLRAIS

.\inbas as panes, asseuurum neste ato. us esioiços para a u.niscr\ .icáu ikvs iccursos naturais

existentes na arca. zelando pelo bom uso dt> solo. conservação de estradas, nascentes e

mananciais, rios. áreas de reserva de proteção permanente, áreai de »»ynífie»dn cultural e

rdititwo d* indígena, matas e cerrados Undetras à área cultivada
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I KR\Í() 1)K ( (K)PER.\( ÀO TÉCMÍ A M^RtCOI A N.® 05/2020

< I.AI SM.A UÉC IMA PRIMi:iR.\; DO FORO

Qualquer a»nuo\cTsia urj|jnana chj relacionada ao {wescMe Comrao. «n submeada,
olwigaonamente. à Mediação, que scra composta pelo Ministéhu Públicu PedenI e R.'NA1
(Fundação Nactonal Indigcnal. com renuncia expressa a qualquer outro.

Parágrafo Priawiro; Coso a cootrovéraja nio «Ia resolvido pda Mediaçâa Oca flrtro a Justiça
Federal seção judiciáia dc Barra <k» Garças com renuncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que sqa.

E. por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento, na presença dc 02
(tfaias) testemunhas, em 02 (três) * ias Je igual teor

1'ninavera do Leste - \fT. 1 1 dc março de 2020

Domiliyos Mahoro E O Gerson Wa' Raime
PrcsidcntcCPI 208 667 121-W Financeiro CPF 885 036.821^8

COOPF.R;\TI\ A indígen a DA GRANDE SANGRADOI RO F VOl.l A
GRANDE - COOIGRANDESAN

/l i

( J'''^AfyV)yyV
LEOMD OV( IIINNIKOV

C PFn 050 551 ««1-69

Testemunhas.
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TERMO DE COOPERAC ÀO TÍX NK A A(. RÍC OI A N ° «ft/2020

Termo de Cooperação Técnica Agrícola n °

que «iirc » tclebrain u Cuoper^iva

Indígena Cirande SangraJouro e \'oha Grande •

(CK)i( BRANDESAM e i produtor agrícola Joaé

Gtaviaiw) Ribeiro Nardea. objetivando a

inipitfincniaçào dc ações «.onjuntas

Aos 1 1 dias diMiiév de março de :o:o. dc um lado a < (K)PERATI\ A INDÍGENA GRAMDE

SAMGRADOI RO ¥ VOl r\ GRANDE - (OOIGRANDUSAN. uum sede na Rodovia BR

1J70. km 2.'iv /onj Kural l^ivtireo. [-«.lado de \lat>> (irosso representado neste ato p** seu
Diretor 1'resiJenie DOMINGOS MAII0R0'E"0 brasiteiio. produtor indiueiia. portador com
mscnçâoestaduaJ n l.í 801 84(>-fl. ponador do t I' I n 208 ti67 I2I -(K) e Ríi n ' 'd)5 874-1,
SSP/MT. encoiiini-se estaOeiecido da Reserva Indígena da GRANDE SANtlRADOI'RO na
Al-DEI \ 'SAN1\R1:M" siumJu no iiiuincipio de l'<.l.\C)Rl;() "vM deiioiiiniadu

simplesmente C (K)PERATi\ A c. de outro lado, JOSÉ OI AVIANt) RIBEIRO NARDES,

brasileiro, casado, piodutoi luial. poiladoi do ( P í ii 1(0 '.'8 4(K>-I R(i n 4 IKM) 3*^7 2.34

SSP RS. p(.ideiido ser cnconirado na Ai Campo riuukle. CIAGRO. Pnniasera do I esicAi r
. dorasaiiic denominado sniiplesmenie COOPF.R ADOR, celebram emrc si u presente f ermo de

Cooperação Técnica .Agncula para exccucào de <'u1li\o de Lavouia Coopcrruiva. safra.s.

2020-2021 a 20.3()'2ü.3|, em obediéiKia ao que pieceiiuaiii as disposições contidas na

I egislaçâo vigente e nas cláusulas e condições que seguem

Coflsidenindo. que o culiivo da [jvouiti CiKipeiaUxa. a piodução dc alimentos,

deseivolvimenio da comunidade, da agricultura c do cooperamismo e de interesse reciproco.

ConsidrniBilo. que o C('OPER.ADÍíR iccclicu convite da Cooperativa indígena para cm

cooperação, reoluar o cultivo agncola. sendo promamenie acato

^  ■ //A 7^/1
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rtRMO f)K (■(K)PKR\(. \() 1ÊC NK A AÍ.RÍC OLA N.® 06/2020

( unsidrniDdo. í|uc t< < (X)t'l K MX >K ictn intcic^M.* dcclaracc pniKipaliiicntc pcb

possibilidade da realização de culti%os cwpcratisos de culturas lais como milho e arroz

Oerçelim. Painço. Ciirassol. dcarre outros cereais, desenvohrdas pelo rcX)Pt;RADOR na

região, ha mais dc 15 an«<v o que lhe capacita c o toma um dos inaiores conhecedines de
cultuias alieniaiisas. sendo está uma allcrnatna para n ca.so da cultura Jc soja sc tomar insiável

< onsidcrando. que a CCX>Pi:R/\TI\ A tciii grande interesse e. ao mesmo tempo a preocupação

cm cultivar lavouras, em dv seqüência ao cultivo e á produção de aiiiTWfiios. realizando

trabalhos, dc luniia cooperativa com o (tXJPl.RADOR. incorporando o conhecimento

adquirido no ano anienor. com essa pratica, aproveitando da disponibilidade do
C'(X)PF.R.AD()R e da vasta expenència. implemenlaiido pesquisas paia o desenvolvimento de

produtos hiülogicos. sempre em busca dc altcinaiiva.s que possibilncin a sua independência

tecnológica e econômica. \ isando sempre o t>em-estar social dos poviis indígenas e a tnxxeção

do ambiente onde vivem c prvispcram

( oosiiJrrando. a aptidão da.s áreas para as culturas que .se deseja praticar, suas qualidades c

facilidade geográfica

('onsidcrando. o conhecimento técnico comprovado á tiivel nacional que o C'(X)PHRALX)R

possui seu cisnbecimcnlt» tia arca a ser ciiiiivada

('vnsidcrandu. a necessidade dc rmanciamcnto c investuiventos. a carência de recursos,

pnncipaiiiienie as provindas dc instituições tinaiKCiras e dc empresas que comercializam os
produtos advindos da prciduçào agrícola

( ookideniado. havei viatniidadr econômica, tlnanceira. tecnológica e lempo hábil para a

pratica das culturas, dentro dos padrões regionais

Coosidrrandn. a necessidade dc incentivar formas cooperativas e soiidánas de produção,

estabelecendo o protagonisino dos aimes sociais envolvidos e a inclusá<.> social da comunidade
indígena ni> pnvcsso de pivalução

Cunsiderandu. a {xissibiidade ila transíieréiicia dc conhcamenfos e de fecnolc^ia aplicada à
iguicultura transferida do < <X>PLRAIX>R para a Cooperativa

( onsidcrando. a necessidade de cinimbuit com a Segurança Miineiitar e Nuiriciona!

assegurando o diieiio dc iodos ao acessei regular e permanente a almienlos de qualidade, em
(|uantidade suficiente, sem comprometei o acesso a outras necessidades essenciais. tciKk) como
base práticas alimentares promottvras de saúde, que iesp«tem a niVI RSIDADE Cl l. lA.K.AL e
que sejam sociais, econômicas c amhienialmenie susietiiáveis

Termo de Cooperação Técnica Agrícola n°6/2020 (2447111)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 135



TERMO DE C OOPERAC; ÃO TÉC NICA AÍ.RÍCOLA N." 06/2020

Consúlfrando. i]ue os povos inicrcssados ilcNcrno icr o direito üv escolhei suas próprias

pnoridadcs no que diz respeito ao processo de dcscnvolvíinento. na medida em que de. de

forma olgunia afcle as suas vidas, crenvas. cosfumes. instiíuiçdfô e hetn-ef^ar espinruaJ. hem

como a.s laiiLs que ocu(iuiii viu uIiIizíbo de al^iima tonna c de controi.ir. na incdida do povavei.

o seu proprio dcsciivolvimcnlu econômico. sociaJ e cultural

Considerando, a auUiuuniiii de sua vontade c diante de sua liberdade, cabe aos povos indígenas

envolvidos, em comunidade ou an sistema organizado de cooperativa, escolher os meios dc

vida que ira adotar náo sendo aceitavci que lerceiros lhes imponham vontade piopna. os

subjugando e retirandu-lhes a efetiva dignidade

Coasiderando, n iigí^áo <• conhccimcnio. cnUvisainento e o respeito mútuo evjsienle enire o

CCX")PtR.\DOR e os povos indigena.s que esiaião envolvidos na produváo

Ceasideraadn a função s>>ciai. cuhural c econômica da Lavoura da ( ooperativa. visando o seu

fortalecimento A possibilidade de melhona das condições dc vida. de trabalho c do nível de

saiidc e educação dos |Kivos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser

pnoiiláiia nos planos dc desenvolvimento economia^ global das regiões onde eles moram

CiMlsídenindo. em tese. a vedação de concessão dc crédito parau cuiiivo agrícola pelo indígena

em sua.v lenas. com estrema dificuldade dc accssiv que devem ser consideradas Ein pnmeiro

lugar, destacando-se a impossibilidade dc sc dai u terra como garanita ao empréstimo. Ja que

estas, continuam sendo propriedade da l mão. representando bens inalienáveis e indisponíveis

Considerando, inesisni uma pioibiçàvi geral para .iiiv idades agrícola^ dc larga escala em terras

indígenas, mas que. existem dificuldades, impeditivas c práticas para que atividade ocorra.

Considemodo. que os povos indígenas aqin envolvidos, não repTcsentimi. em si. entidades

(vcrsonificiutas ciqia/es dc tomar empréstimos em nome de todos os seus membros Opiou-se.

dessa foniia. (lela constriuição de uma cooperativa, o canuiiho encontrado para o acesso ao

crédito No entanto, essa nunlalidade ainda náo pcniiitiu o acesso, pot razões diversa.s

Considenuidu. a impossiliiiidade nHHrieniánea da olucnção dc credito e a viabilização de iodos

os recursos juntos à instituições jurídicas ainslilurdas. tendo em visia que atividade ̂ ncola é

feita de múiiieias fauiies >lii necessidade dc loinada dc decisões imedialas e pontuais, podendo

comprometera lavoura na sua inobservância Resta de suma liiiportáncia que o ('(XfPKR.ADOR

fuça o repasse dos iiisuiiKts propnos e na \u;t impossibilidade, adquira dc lerceiros para a

utiiuação dc imediato

(fi.
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TERMO 1>E C OOPERAR \0 TÉ(M( A A<;RÍ( OI_A V° 06/1020

( nnsiderando (]iie :t pranca etn L>scal:i da produto ajincola cin ttfrT!U> indígenas, súo

sisias normaimenic com cautela e com reservas por instilmçòes Imanceiras e pela grande

maiona das empresas do lanio sejam credito ou conierciahzadoras de pnxlutos ou insumos.

justamente pela inevistciicia de p<.>sMbil!<iidc dç sc oferecer garantia real. toma-sc

imprescindível o ̂ustameiito da cooperação para a realização desse tipo de cultivo.

( LATSl LA PRJMEIKV: I)0 OBJETO

U pTcsenic leniio leni p.n objeto .1 voojwrayàtv. integração e iUima de esforços entre a

C"<XJPl-RAri\ \ e o CüDPhRALKiR. nas areas de Assistência Técnica Pesquisa e produção

.Agrícola, cm uma área de icnas toiaJjnetiie aptas cui um> c cultivi^ agr(<|>ccuan«. cm l sutniio da

CODPFRATIV A denominada GRANDE SANGRADOLRO**. locali/ada à margan direita da

RíkUvvih ItK OX/. RM 2.'*. Reserva Indígena. /,ona Rural municipis< de Poxoréo Lsiadv^ de

MaUv (irosvv destacada tk- uma areti maioi. sendo de/áinada para este evento o total de f.SOOha

(um mil t quinhentos hectarwl saído o ftuo limitador do volume final cultivado, a ca^iacidadc

«{icracional <> clima e o mercado, a fim de .seiem otiini/odas as ações pai a a Safra 2020 2021

ate a safra 2l).'0/20? 1

CLAt Sl LA SEGI NDA: DO OBJETIVO

A Area acima descnía icni poi ohjetni' ,1 evploraçáo das seguintes culturas aroz soja. Milho.

Milho de Pipoca. Girassol Feijão. Gergelim, e ou cereais, não perenes, a seron realizadas pela

Cooperação Agncola. seniio absolutamente vedado seu uso ou dcstin.içáo a qualquer outro que

não o estipulado neslc clausula

Parágrafo Primeiro: No âmbito dc aica .i:i piuic micgrantc. tw iccnicos e'õu Ctxvperadores

envolvidos na consccuçái do objcio do prcsenlc Icnno. sc obngam a observar as nonuas.

regulainenitvs. instruções e i|iiaisquer outius diqiivsiçòes das instituições envolvidas

Parágrafii Segundo: Indeiicndcntenientc da cultura praticada, obedecera aos preceitos legais

( LÁI SI LA l ERí EIRA: DASÍfURU. VC ÒES

I - CABE A ( OOPERA ri\ A
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TERMO DE< (X)PER.\(. \0 TÉCNK A AÍ.RÍCOI.A N.° 06/2020

a) I onwca a arca paia cutino devidamente demarcada por coordenada» geit^raficas. unti

aiiuêticia da Kl'NAl e doidaiiieiitc Iilietadas pelosDr^i» ambientai»

b) Responder aos processos anibieoiais e político» para garantir o uso agncola da área

II ( ABE AO(X)OPEKA1>OR:

a) Avaliar tecnicameoie as areo» disponibiliiuidas para pianüo e implantar as culturas

respeitando as técnicas exigida» |»cIj l egisla>,'áo vigente no I stado pela» expensas do

COOPERADOR.

b) Prestar assistência técnica nas Ijtvouras dc Cooperação

c) Onentar as iHtvidades íneteiiic» a cxecucilo da lavoura Cooperativa dentro das áreas

envolvidas, venficai a exata aplicação dos insuitios e avaliar os resultados por meto dos

profissionais hahilitnclos;

d} Promover, sempre que possível, metodologia» participativas que envolvam a Coopciativa.

tais como. cursos de capacitação, dias de campo c outras, principalmente sobre os

seguifues temas, tecnologias apuipiiadas a condução vias lavouias coinumtána» e fintiias

C(Hipcrativ3.s de produção:

e) l 'lílizar sempre que possível o controle hioiogico de pr^as. doença» c iiivasoie».

O C'tiiir.ar aic 25°o (vinte c cinco por centoi dc máo-dc-otMa. através de povoa IndíeeBa».

os quais terão que ser qualificadt»» pelo SPN.AR e SINDICATO RCR.AL PATRONAL

Or PRIMAI ERA OO Li SH M 1

g) Acondicionar devidamente, de acordo com a legitJaçãu. as embai^^s de defensivos

utilizada»

CLÁUSl LA Ql ARTA: DAS ( (M)RDKN ÒES F. DA ADMINIS IR^XCÂO

A cvHirdeiiaçào técnica c adniiriistraiiv.i do presente Termo de ( oopcraçàvi Técnica será

realizada pelos participes

Paré|;niío fniraciro; cabeia a coordenação técnica c adimmsitativa. a solução c o

encaintniiítmenio dc quesi>'>cs tccnica.» e adtninisirauvas que eventualmente suQam durante

vigciicui dude Termo

éth''tc?iivè
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I tRMO l)t ( (K)PFR\(. ÀO TÉC NK A A(;RÍ(OL.A N.® 06/7020

Parágrafo segundo; im jinhito Ua C(H)P1 RAIi\A. a axirdenavai' e adiiiinistrai;ài> seràt»

fcali/mias eiii cunjunio. de\ eiidt> a esia delegar os nomes e pessoas responsáveis no decorrer do

(xoccsso piiKlunvo

Parágrafo terceiro: no imbtio do C(K)PKRAIX)R <i aKHdcnação c administração, por

acompanhamento, pelo propno ( (K)i'l K MMiR ou ouwa pcss»>a que c-4e mdica

Parágrafo quailo: lica pactuado que todas as ações que tcnhajti aigum signiticodo ou

importância, .seja no cultivo ou eni qualquer dos processos inerentes, icrào suas decisões

lontodas an conjunto pelas paitcs. prevalecendo sempre a deliberaçàii do CoiiseilKi

Administrativo de Agricultores que incoTp<>ra a l'(M )PtRATl\ A.

CLAl SliLA 01'ÍNTA: DOS R£< I RSOS FINANCEIROS

O presmie 1 ermo não envolv c a iransleréneia de recursos financeiros cabendo a ci»dí« entidade

cooperada o custeio das despesos inerentes ás tarefas de sua competência.

( I.Al SI I.A SEXTA: l)\ PARI II JIA

Icudo em v isto que a arca o ser evptorada enconira-se bmia sem nenhuma benfeitoria c todo

processo paia ubcitura coiieçàtv c aJubavôo dc si>lu oconcrá poi cxpcnsas do CCXÜPERADOR

este. repassara para a (.'<'OPKK \ 11\ \. na primeira safra 01 tumal saca de aoia por

heetarts. »» quais irão atrwccndo. anualmente, cm dl tuinal saca dr fcükg a cada safra.

até chegar á tuiaiidadf de 10 (dctl sacas tlr òOki» de soia iwr hectare no déciimi ano,

padráo comercial, que serão depositado» cm anna/em indicado pela H n )p| R.A ri\ A

Parágrafo primeiro: Fica avençado. ainda, que na safra 2ü2.t'2ü4 eiii dianie. sem prejuízo das

sacas de soja eslipultulo iki K jpui" dessa cláusula, ubngaioriainente. será acre«eida 01 (pfpipi

saca de mBbo de 60 ka. fiKo. por hectare até o décimo ano, padrão comercial, que serão

depositados em armazém iiulicado pela <'(X )IM R.\TI\' \

segundo. A C(K")PFR.A11\-A, laiá uso desses icuiisus n.i tbnna que seu Estatuto

Social deiemimai em jiroi dos Povos Indígenas da GRANDE SANGRADOl RO e VOLTA

ORANDI-

t l.AtS|iLA SE I IMA: DA VltiKNí lA
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li RMO l)K í. tM>PKR.\(. \() rííMC A At.RÍCOl.A N." 06/2020

O presente Icrmo dc < "c>.>|K.Ta«^o Te^jiica a jvutii da data dt sua assiiiaiurd, ale o

termino da salia de milho saPrinha du ano de 20' I. c terá sua eficácia condicionado á aceitação

e cumpnnienio dc todas as cláusulas e condiçiics

Parágrafo Primeiro: (í i. (X">PfcRAIJ>(>R lera preferência a renosação deste contraio, cm

iiaiaidade de condições com terceiros, devendo \ ( (X)P{ R VII\'A. ate i(i6) seis meses antes

do vcnciiiieiiio do conuato fazer-liie a compeicnic notificação das pro|>ostas existentes

Parágrafo Segundo ( a.sii :i ("(K)PFR A IIV A mio letKUiii este Termo de Cooperação com este

CWPERAIXiR e vier .irrumar um novo ( (X)PFRAIK>R. este mno CfX^PFRAlK^R

indenizam as benfeitorias e cu.stos despendidos com a abcTiura da arca por este

( (KIPf RAOOR

í i.AlSl I A OU AVA; I)A REN( IS\0

Havenik^ interesse e acordo entre as panes, efetiiai-sc-a a rescisão deste insinimeiiio mediante

comunicação formai com unlecedéncui inmmia de 'Kl (mnentai dias

f LÃlSli.A NON A: D\S ALI KRA(, (')f:s

Havendo acoido entre as panes, este leniio p.Klcri ser alterado desde que nàsi haia mudança no

seu objeto

( I.ALSl LA DÍC IMA: l>A CONSLKV AC. ÃO DOS RbCHRSOS NAIURAIS

Ambas as partes, asseguram neste ato. os esforços para a conscrvaçiio dt»s recursos naturais

cvisientes na arca. zelando pelo bom uso do solo. conseivaçào dc esiiadas. iiascenics e

mananciais, mw, arcas dc reserva dc proteção pcnnancnle. árcaa de si»wilir«drt cnhural t

reiigioso da comunidade itidigcm. maia> c ceiratlos liiidcir.is à área cutiivada

CLAl SI LA l)M IMA PRIVIFIR V: DO K)RO

IL
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TERMO DE ( <X)PER\C ÃO TÉC NK A A(.RÍr OI A N.° Q6/2U2»

Quaiqiuíi controvérsia oiiginana on relacionada ao picsciue (.Hntraio. sera submetida,

obri^onaniemc. a Mcdiai;áo. que sera composta pelo Ministério Público Federal c FI NAI

(Fundaçáo Nacumal Indipena), com renuncia exfiressd a qualquer outro

Paratrafo Primeiro- ( aso a controvérsia nào seja resolvido pela Vlediaçào. fica eleito a Justiça
Federal seção judiciaria dc Barra do Garças com renuncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja

E. por estarem jusias e ib:criadas, as partes assinam o presente insBiinienlo. na presença de 1)2

(duas) testemunhas, em 02 tirésl \Ta.s de igual teor

Pninavera do l este - M f, I í dc março dc 2020

DomÍMoa Mahoro E O Gcraon Wa' Raime

Presidenic ("PI 208 6<)7 |2 MK) linanccuoCPF 885 036 82l-íi8

C (K)PERATIVA I^DIGE^A l)\ (BRANDE SANGRADOTRO E VOLTA

GRANDE - ( ÜOIGRANDESAN

l

JOSÉ OTAMANO RIBEIRO N ARDES

CPFn lí>:.'.'8 4(X).!5,

I esiemunhas:

P
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Terra Indígena Sangradouro/Grande

Ofício: N5. 29/2020 Em, 01/05/2020

A; Secretaria do meio ambiente do Estado de Mato Grosso/ Cuiabá

ASSUNTO: lavoura mecanizada/T.I Sangradouro e Volta Grande.

Senhor Presidente da SEMA

Nós, caciques e lideres da Terra Indígena/Sangradouro e Volta Grande,

Presidente da Organização e Associação, vimos através deste ofício

oficializar os nossos anseios, reconhecer juntamente com todos os órgãos

federais, estaduais e municipais como: ministério público federal, Ibama,

sema e órgãos fiscalizadores sobre a lavoura mecanizada. Justificativa: a

lavoura mecanizada é para suprir as necessidades, participar do

desenvolvimento econômico acompanhando o mundo moderno

globalizado não deixando as culturas, ritos e cerimônias milenar. Os

indígenas não podem fazer esmola e sim produzir tendo autonomia para

seus negócios da comunidade xavante e tendo terra dá para produzir

desenvolver, ter uma vida digna na terra que vivemos sem passar fome e

miséria. Queremos plantar, usar a nossa terra para a sobrevivência do

nosso povo indígena xavante do Estado de Mato Grosso de três

municípios; General Carneiro, Poxoréu, e Novo São Joaquim. Solicitamos

que atenda os nossos anseios, pleitos do futuro sonhado para o bem-estar

da coletividade do nosso povo xavante - Auwê - UptabÍ(povo autêntico). E

sem mais para o momento reiteramos os nossos protesto e estima

considerações e subscrevemo-nos abaixos.

Atenciosamente,

I  '' ' ' ̂ '
Alexandre Tserep^/Cacique geral da T.l sangradouro/Voita Grande

Gracia'río^^^^né Pronfiopa/Presideple da Associação AÜWÈ-UPTABt
Alessio Tseredz^^í^^^^We/ri^ideintb da Organização do povo indígena

xavante
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^olitico/^a T.l Sangradouro e Volta
Grande. /

LIDERES ANStOES DA TI - SANGRADOURO

Alexandre Tsereptsé

Cacique Geral da Ti Sangradouro e Volta Grande

Domingos Máíoro E O

Cacique - Presidente da Cooperativa COOINGRANDESAN

VIÜCB^cXm. jÃOi.cAtWo^
Nicoiau Tsererowe - Cacique

/

ioao Batisl

e

Batista Tsipre - Cacique

Cecilta Re Uwe Õtsawewía - Cacique

Candida Tsishtse Ewara Tsererowe - Cacique
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Terra Indígena Sangradouro/Grande

Ofício: N5. 28/2020 Em, 01/05/2020

A: IBAMA Federal de Cuiabá - MT

Exmo Dr. Gibson

ASSUNTO: lavoura mecanizada/T.I Sangradouro e Volta Grande.

Senhor Presidente do IBAMA

Nós, caciques e lideres da Terra Indlgena/Sangradouro e Volta Grande,
Presidente da Organização e Associação, vimos através deste ofício
oficializar os nossos anseios, reconhecer juntamente com todos os órgãos

federais, estaduais e municipais como: ministério público federal, Ibama,

sema e órgãos fiscalizadores sobre a lavoura mecanizada. Justificativa; a
lavoura mecanizada é para suprir as necessidades, participar do
desenvolvimento econômico acompanhando o mundo moderno

globalizado não deixando as culturas, ritos e cerimônias milenar. Os

indígenas não podem fazer esmola e sim produzir tendo autonomia para

seus negócios da comunidade xavante e tendo terra dá para produzir
desenvolver, ter uma vida digna na terra que vivemos sem passar fome e

miséria. Queremos plantar, usar a nossa terra para a sobrevivência do

nosso povo indígena xavante do Estado de Mato Grosso de três
municípios: General Carneiro, Poxoréu, e Novo São Joaquim. Solicitamos

que atenda os nossos anseios, pleitos do futuro sonhado para o bem-estar

da coletividade do nosso povo xavante - Auwê - Uptabi(povo autêntico). E
sem mais para o momento reiteramos os nossos protesto e estima

considerações e subscrevemo-nos abaixos.

Atenciosamente,

Alexandre Tsereptsé/Cacique geral da T.l sangradouro/Volta Grande
./ • ' •

Gracianô^^dráné Pronhôpa/Presidente da Associação AUWÈ-UPTABI

Alessio Organização do povo indígena

xavante
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Bartoloff^ P^ra PrortUopa/Lider Politico/da T.l Sangradouro e Volta
Grande.

/  LIDERES ANSIOES DA TI-SANGRADOURO

t

Alexandre Tsereptsé

Cacique Geral da TI Sangradouro e Volta Grande

Domingos Máíioro E O

Cacique - Presidente da Cooperativa COOINGRANDESAN

> VLtC&íeXuv jtÃOi€AíP^
Nícoiau Tsererowe • Cacique

/

ioao Batista Tsipre - Cacique

Cecilia Re Uwe õtsawewa - Cacique

Candida Tsishtse Ewara Tsererowe - Cacique

JvTÉtio'
•V
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Terra Indígena Sangradouro/Grande

Ofício: N5. 29/2020 Em, 01/05/2020

A; Secretaria do meio ambiente do Estado de Mato Grosso/ Cuiabá

ASSUNTO: lavoura mecanizada/T.I Sangradouro e Volta Grande.

Senhor Presidente da SEMA

Nós, caciques e lideres da Terra Indígena/Sangradouro e Volta Grande,

Presidente da Organização e Associação, vimos através deste ofício

oficializar os nossos anseios, reconhecer juntamente com todos os órgãos

federais, estaduais e municipais como: ministério público federal, Ibama,

sema e órgãos fiscalizadores sobre a lavoura mecanizada. Justificativa: a

lavoura mecanizada é para suprir as necessidades, participar do

desenvolvimento econômico acompanhando o mundo moderno

globalizado não deixando as culturas, ritos e cerimônias milenar. Os

indígenas não podem fazer esmola e sim produzir tendo autonomia para

seus negócios da comunidade xavante e tendo terra dá para produzir

desenvolver, ter uma vida digna na terra que vivemos sem passar fome e

miséria. Queremos plantar, usar a nossa terra para a sobrevivência do

nosso povo indígena xavante do Estado de Mato Grosso de três

municípios; General Carneiro, Poxoréu, e Novo São Joaquim. Solicitamos

que atenda os nossos anseios, pleitos do futuro sonhado para o bem-estar

da coletividade do nosso povo xavante - Auwê - UptabÍ(povo autêntico). E

sem mais para o momento reiteramos os nossos protesto e estima

considerações e subscrevemo-nos abaixos.

Atenciosamente,

I  '' ' ' ̂ '
Alexandre Tserep^/Cacique geral da T.l sangradouro/Voita Grande

Gracia'río^^^^né Pronfiopa/Presideple da Associação AÜWÈ-UPTABt
Alessio Tseredz^^í^^^^We/ri^ideintb da Organização do povo indígena

xavante
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^olitico/^a T.l Sangradouro e Volta
Grande. /

LIDERES ANStOES DA TI - SANGRADOURO

Alexandre Tsereptsé

Cacique Geral da Ti Sangradouro e Volta Grande

Domingos Máíoro E O

Cacique - Presidente da Cooperativa COOINGRANDESAN

VIÜCB^cXm. jÃOi.cAtWo^
Nicoiau Tsererowe - Cacique

/

ioao Batisl

e

Batista Tsipre - Cacique

Cecilta Re Uwe Õtsawewía - Cacique

Candida Tsishtse Ewara Tsererowe - Cacique

Ofício N°29/2020 (2447155)         SEI 08620.007609/2020-76 / pg. 147



    

2447104                            08620.007609/2020-76

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 

Informação Técnica nº 31/2020/CGETNO/DPDS-FUNAI

Em 08 de setembro de 2020

Ao Senhor Procurador Chefe

 

Assunto: Termos de Cooperação Técnica Agrícola - TI Sangradouro

 

1. Tratam-se de propostas de contratos denominados Termos de Cooperação Técnica
Agrícola, firmados entre particulares e a Cooperativa Indígena Sangradouro e Volta Grande
(COOIGRANDESAN). Os documentos foram entregues na Presidência da Funai em versão física no
final do mês de maio (SEI n° 2446978) e entregues a esta CGETNO em junho. Esta Informação Técnica
visa realizar uma análise do ponto de vista técnico sobre a viabilidade da proposta encaminhada à Funai.

2. Cabe, porém, ressaltar que, a meados do mês de junho, o principal signatário dos Termos
de Cooperação Técnica Agrícola, também Presidente da Cooperativa, o cacique Domingos  Mahoro’e’o
contraiu o coronavírus e veio a óbito no dia 06 de julho de 2020. Entendendo que o povo Xavante foi o
que apresentou a maior letalidade frente à COVID (Chegando a quase 10% no mês de agosto), a análise
técnica foi sobrestada nesse período até nova motivação por parte dos representantes dos particulares neste
início de setembro.

3. Inicia-se, neste documento, por uma breve reflexão do ponto de vista da estrutura dos
termos em três pontos principais, para depois, realizar uma análise inicial de viabilidade técnica.

 
DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGRÍCOLA
 

4. Dessa forma, os Termos de Cooperação Agrícola, conforme foram assinados, preveem
para a Cooperativa as seguintes obrigações (Ver Cláusulas Terceiras Termos 1 a 6 em SEI n° 2447054,
2447067, 2447085, 2447094, 2447101 e 2447111):

a) Fornecer a área para cultivo devidamente demarcada por coordenadas geográficas, com
anuência da FUNAI e devidamente liberada pelos órgãos ambientais;
b) Responder aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da área.

5. Já para os cooperantes, nessa mesma Cláusula, temos que:

a)  Avaliar tecnicamente as áreas disponibilizadas para plantio e implantar as culturas
respeitando as técnicas exigidas pela Legislação vigente no Estado pelas expensas do
COOPERADOR.
b) Prestar assistência técnica nas Lavouras de Cooperação.
c) Orientar as atividades inerentes a execução da lavoura Cooperativa dentro das áreas
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envolvidas, verificar a exata aplicação dos insumos e avaliar os resultados por meio dos
profissionais habilitados.
d)  Promover, sempre que possível, metodologias participativas que envolvam a Cooperativa,
tais como cursos de capacitação, dias de campo e outras, principalmente sobre os seguintes
temas: tecnologias apropriadas à condução das lavouras comunitárias e formas cooperativas de
produção.
e) Utilizar sempre que possível o controle biológico de pragas, doenças e invasores.
f)  Utilizar até 25% (vinte e cinco por cento) de mão-de-obra, através de povos Indígenas, os
quais terão que ser qualificados pelo SENAR e SINDICATO RURAL PATRONAL DE
PRIMAVERA DO LESTE/MT.
g) Acondicionar devidamente, de acordo com a legislação, as embalagens de defensivos
utilizadas.

6. O segundo ponto que merece destaque é o modo de pagamento escolhido no processo
contratual:

DA PARTILHA
Tendo em vista que a área a ser explorada encontra-se bruta sem nenhuma benfeitoria, e todo o
processo de abertura, correção e adubação do solo ocorrerá por expensas do COOPERADOR este,
repassará para a COOPERATIVA, na primeira safra 01 (uma) saca de soja por hectare, as quais
irão acrescendo, anualmente, em 01 (uma) saca de 60Kg a cada safra, até chegar à totalidade de
10 (dez) sacas de 60Kg de soja por hectare no décimo ano, padrão comercial, que serão
depositados em armazém indicado pela COOPERATIVA.

Parágrafo primeiro: Fica avençado, ainda, que na safra 2023/204 (sic) em diante, sem prejuízo
das sacas de soja estipulado no "caput" dessa cláusula, obrigatoriamente será acrescida 01 (uma)
saca de milho de 60Kg, fixo, por hectare até o décimo ano, padrão comercial, que serão
depositados em armazém indicado pela COOPERATIVA.

7. Por fim, o último quesito a destacar é o prazo de vigência que é de dez anos a contar da
safra 2020/2021.

8. Sobre esses três pontos, cabem as reflexões abaixo. Na primeira responsabilidade do
indígenas, de "Fornecer a área para cultivo", seria necessário verificar se há conformidade se contrastada
com as salvaguardas emitidas na PET 3.388. Neste caso, inclusive, os Termos fixam um percentual
máximo (e não mínimo) de trabalhadores indígenas "Utilizar até 25% (vinte e cinco por cento) de mão-
de-obra, através de povos Indígenas" e se isso compromete a posse indígena. Ademais, importante
verificar se há tipificação dos contratos enquanto arrendamentos, mesmo que chamados de Termos de
Cooperação Técnica Agrícola, quando se fixam valores de retribuições certas, escalonadas ao longo dos
dez anos ("01 (uma) saca de 60Kg a cada safra, até chegar à totalidade de 10 (dez) sacas de 60Kg de
soja por hectare no décimo ano" e "01 (uma) saca de milho de 60Kg, fixo, por hectare até o décimo
ano").

 
DA ANÁLISE TÉCNICA

 

9. Do ponto de vista técnico, em resumo, o projeto propõe abrir uma área de pouco mais de
11.000 hectares na Terra Indígena Sangradouro, para plantio de grãos, em especial soja e milho safrinha.
Conforme a Análise de Viabilidade Técnica no SEI n° 2447010, “os custos para os parceiros de 1.500
ha giram em torno de R$ 3.735.000,00 (...) que serão aplicados em 02 anos pois determinou-se que cada
parceiros abrirá 50% da área por ano” e estariam distribuídos conforme os Mapas apresentados (SEI n°
2447010). Conforme seção acima, o modo de concretizar essa áreas produtivas seria por meio de Termos
de Cooperação Técnica Agrícola.

10. Como é de amplo conhecimento, a cultura da soja requer de cuidados mais sofisticados de
que outras culturas agrícolas devido a ter janelas mais estreitas para a aplicação de insumos, defensivos
agrícolas e da própria colheita; falhas na mobilização dos recursos humanos e dos maquinários durante
essas janelas podem levar a baixas consideráveis na produtividade, gerando grandes prejuízos.

11. Cabe destacar que, hoje em dia, os representantes do povo Xavante desta região possuem
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pouca experiência na administração de cadeias produtivas mais complexas do agronegócio, se
comparados aos Paresi, por exemplo. Seria a primeira vez que os indígenas estariam envolvidos na
plantação de soja e teriam uma enorme dificuldade de protocolar um processo de licenciamento ambiental,
preenchendo a Ficha de Cadastro Ambiental no âmbito do SISLIC/Ibama. É claro que a Funai pode e
deve assessorá-los nesse sentido, mas nossa opinião técnica é que isso deva ocorrer após os mesmos
gerenciarem uma ou duas safras de uma cultura agrícola mais simplificada.

12. Da proposta contratual, verifica-se que todas as obrigações do ponto de vista técnico da
produção estavam atribuído aos não-indígenas e os indígenas não possuem nenhuma responsabilidade
nesse sentido; acredita-se na necessidade de focal em um processo de aprendizagem na prática em escala
menor mas que, desde já, apresente obrigações técnicas aos indígenas.

13. Sendo assim, conforme seção a seguir, sugere-se redimensionar a área pensada para a
produção, assim como adotar, em um primeiro momento, culturas agrícolas mais simples e em
instrumentos de mais curta duração: entende-se que para preparar o plantio de soja seria necessário um
investimento inicial grande, mas para um processo de aprendizado em menor escala, pode se pensar
também em instrumentos com vigência de até 02 ou 03 anos, prorrogáveis por igual período. Ademais, é
importante lembrar que, devido o falecimento do cacique Domingos, seria imprescindível verificar quem o
substituiria na Presidência da Cooperativa, assim como quem representaria a Cooperativa nos novos
instrumentos a serem assinados; e, nesse sentido, que os indígenas assumam melhor algumas atividades
técnicas de acordo com a sua capacidade técnica já instalada.

 
ENCAMINHAMENTOS
 

14. Sugere-se encaminhar estas considerações à PFE para análise do ponto de vista jurídico.
Após isto, podemos contribuir com a modelagem de um contrato que possa ser viável do ponto de vista
técnico e jurídico. Posteriormente, poderemos encaminhar também esta manifestação ao Procurador da
República que acompanha o caso para que também contribua com a modelagem contratual.

15. São por ora estas as informações.

Documento assinado eletronicamente por JUAN FELIPE NEGRET SCALIA,
Coordenador(a)-Geral, em 08/09/2020, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Pinto Rosa, Diretor, em 08/09/2020, às
18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2447104 e o código CRC D95A0541.

Referência: Processo nº 08620.007609/2020-76 SEI nº 2447104
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
PARECER n. 00016/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.007609/2020-76
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE DE BARRA DO GARÇAS-MT
ASSUNTOS: CONTRATO DE GESTÃO

 
EMENTA:   PROPOSTAS  DE  TERMOS  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  AGRÍCOLA   ENTRE
PARTICULARES  E  A  COOPERATIVA  INDÍGENA  SANGRADOURO  E  VOLTA  GRANDE
(COOIGRANDESAN).  POSSIBILIDADE  JURÍDICA  DE  PARCERIA  RURAL  SUI  GENERIS  ENTRE
COMUNIDADE  INDÍGENA  E  AGRICULTORES.  ARTIGO  231,  §§  2º  E  6°,  CF/88.  USUFRUTO
EXCLUSIVO  DOS  INDÍGENAS.  UTILIZAÇÃO  DA  TERRA  PARA  PRODUÇÃO  AGRÍCOLA.
CONHECIMENTO TÉCNICO, OPERACIONAL E MAQUINÁRIO DOS AGRICULTORES. AUSÊNCIA DE
RESTRIÇÃO  DO  PLENO  EXERCÍCIO  DA  POSSE  DIRETA  PELA  COMUNIDADE  INDÍGENA.
IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE UM VALOR FIXO (CERTO, LÍQUIDO E PRÉ-
DETERMINADO) PELO USO DA TERRA.
 

Sr. Procurador-Chefe Nacional da PFE FUNAI,
 
RELATÓRIO
 

1. Conforme a Informação Técnica nº 31/2020/CGETNO/DPDS-FUNAI 92447104, trata-se de "propostas de contratos
denominados Termos de Cooperação Técnica Agrícola, firmados entre particulares e a Cooperativa Indígena Sangradouro e Volta
Grande (COOIGRANDESAN)." Esta Informação Técnica visou "realizar uma análise do ponto de vista técnico sobre a viabilidade da
proposta encaminhada à Funai.  2.  Cabe, porém, ressaltar que, a meados do mês de junho, o principal signatário dos Termos  de
Cooperação Técnica Agrícola, também Presidente da Cooperativa, o cacique Domingos Mahoro’e’o contraiu o coronavírus e veio a
óbito no dia 06 de julho de 2020. Entendendo que o povo Xavante foi o que apresentou a maior letalidade frente à COVID (Chegando
a quase 10% no mês de agosto), a análise técnica foi sobrestada nesse período até nova motivação por parte dos representantes dos
particulares neste início de setembro." Ainda conforme essa Informação Técnica, tem-se o seguinte:

 
Os Termos  de  Cooperação  Agrícola,  conforme foram assinados,  preveem para  a  Cooperativa  as  seguintes
obrigações (Ver Cláusulas Terceiras Termos 1 a 6 em SEI n° 2447054,2447067, 2447085, 2447094, 2447101 e
2447111):
a) Fornecer a área para cultivo devidamente demarcada por coordenadas geográficas, com anuência da FUNAI e
devidamente liberada pelos órgãos ambientais;
b) Responder aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da área.
5.Já para os cooperantes, nessa mesma Cláusula, temos que:
a) Avaliar tecnicamente as áreas disponibilizadas para plantio e implantar as culturas respeitando as técnicas
exigidas pela Legislação vigente no Estado pelas expensas do COOPERADOR.
b) Prestar assistência técnica nas Lavouras de Cooperação.
c) Orientar as atividades inerentes a execução da lavoura Cooperativa dentro das áreas
envolvidas, verificar a exata aplicação dos insumos e avaliar os resultados por meio dosprofissionais habilitados.
d) Promover, sempre que possível, metodologias participativas que envolvam a Cooperativa, tais como cursos de
capacitação,  dias  de  campo  e  outras,  principalmente  sobre  os  seguintest  emas:  tecnologias  apropriadas  à
condução das lavouras comunitárias e formas cooperativas deprodução.
e) Utilizar sempre que possível o controle biológico de pragas, doenças e invasores.
f) Utilizar até 25% (vinte e cinco por cento) de mão-de-obra, através de povos Indígenas, os quais terão que ser
qualificados pelo SENAR e SINDICATO RURAL PATRONAL DEPRIMAVERA DO LESTE/MT.
g) Acondicionar devidamente, de acordo com a legislação, as embalagens de defensivos utilizadas.
6.O segundo ponto que merece destaque é o modo de pagamento escolhido no processo contratual:
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DA PARTILHA
Tendo em vista que a área a ser explorada encontra-se bruta sem nenhuma benfeitoria, e todo o processo de
abertura,  correção  e  adubação  do  solo  ocorrerá  por  expensas  do  COOPERADOR  este,  repassará  para  a
COOPERATIVA, na primeira safra 01 (uma) saca de soja por hectare, as quais irão acrescendo, anualmente, em
01 (uma) saca de 60Kg a cada safra, até chegar à totalidade de10 (dez) sacas de 60Kg de soja por hectare no
décimo ano, padrão comercial, que serão depositados em armazém indicado pela COOPERATIVA.
Parágrafo primeiro: Fica avençado, ainda, que na safra 2023/204 (sic) em diante, sem prejuízodas sacas de soja
estipulado no "caput" dessa cláusula, obrigatoriamente será acrescida 01 (uma) saca de milho de 60Kg, fixo, por
hectare até o décimo ano, padrão comercial, que serão depositados em armazém indicado pela COOPERATIVA.
7.Por fim, o último quesito a destacar é o prazo de vigência que é de dez anos a contar dasafra 2020/2021.
8.Sobre esses três pontos, cabem as reflexões abaixo. Na primeira responsabilidade do indígenas, de "Fornecer a
área para cultivo", seria necessário verificar se há conformidade se contrastada com as salvaguardas emitidas na
PET 3.388. Neste caso, inclusive, os Termos fixam um percentual máximo (e não mínimo) de trabalhadores
indígenas "Utilizar até 25% (vinte e cinco por cento) de mão-de-obra, através de povos Indígenas" e se isso
compromete  a  posse  indígena.  Ademais,  importante  verificar  se  há  tipificação  dos  contratos  enquanto
arrendamentos, mesmo que chamados de Termos de Cooperação Técnica Agrícola, quando se fixam valores de
retribuições certas, escalonadas ao longo dos dez anos ("01 (uma) saca de 60Kg a cada safra,  até chegar à
totalidade de 10 (dez) sacas de 60Kg desoja por hectare no décimo ano" e "01 (uma) saca de milho de 60Kg,
fixo, por hectare até o décimoano").
DA ANÁLISE TÉCNICA
9.Do ponto de vista técnico, em resumo, o projeto propõe abrir uma área de pouco mais de 11.000 hectares
na Terra Indígena Sangradouro, para plantio de grãos, em especial soja e milho safrinha. Conforme a
Análise de Viabilidade Técnica no SEI n° 2447010, “os custos para os parceiros de 1.500ha giram em
torno de R$ 3.735.000,00 (...)  que serão aplicados em 02 anos pois determinou-se que cada parceiros
abrirá 50% da área por ano” e estariam distribuídos conforme os Mapas apresentados (SEI n°2447010).
Conforme  seção  acima,  o  modo  de  concretizar  essa  áreas  produtivas  seria  por  meio  de  Termos  de
Cooperação Técnica Agrícola.
10.Como é de amplo conhecimento, a cultura da soja requer de cuidados mais sofisticados de que outras culturas
agrícolas devido a ter janelas mais estreitas para a aplicação de insumos, defensivos agrícolas  e  da própria
colheita; falhas na mobilização dos recursos humanos e dos maquinários durante essas janelas podem levar a
baixas consideráveis na produtividade, gerando grandes prejuízos.
11.Cabe  destacar  que,  hoje  em dia,  os  representantes  do  povo  Xavante  desta  região  possuem pouca
experiência na administração de cadeias produtivas mais complexas do agronegócio, se comparados aos
Paresi, por exemplo. Seria a primeira vez que os indígenas estariam envolvidos na plantação de soja e teriam
uma  enorme  dificuldade  de  protocolar  um  processo  de  licenciamento  ambiental,  preenchendo  a  Ficha  de
Cadastro Ambiental no âmbito do SISLIC/Ibama. É claro que a Funai pode e deve assessorá-los nesse sentido,
mas nossa opinião técnica é que isso deva ocorrer após os mesmos gerenciarem uma ou duas safras de uma
cultura agrícola mais simplificada.
12. Da proposta contratual, verifica-se que todas as obrigações do ponto de vista técnico da  produção
estavam  atribuído  aos  não-indígenas  e  os  indígenas  não  possuem  nenhuma  responsabilidade  nesse
sentido; acredita-se na necessidade de focal em um processo de aprendizagem na prática em escala menor
mas que, desde já, apresente obrigações técnicas aos indígenas.
13.Sendo assim, conforme seção a seguir, sugere-se redimensionar a área pensada para a produção, assim
como adotar, em um primeiro momento, culturas agrícolas mais simples e em instrumentos de mais curta
duração: entende-se que para preparar o plantio de soja seria necessário um investimento inicial grande, mas
para um processo de aprendizado em menor escala, pode se pensar também em instrumentos com vigência de
até 02 ou 03 anos, prorrogáveis por igual período. Ademais, é importante lembrar que, devido o falecimento do
cacique Domingos, seria imprescindível verificar quem o substituiria na Presidência da Cooperativa, assim como
quem representaria a Cooperativa nos novos instrumentos a serem assinados; e, nesse sentido, que os indígenas
assumam melhor algumas atividades técnicas de acordo com a sua capacidade técnica já instalada.
ENCAMINHAMENTOS
14.Sugere-se encaminhar estas considerações à PFE para análise do ponto de vista jurídico.Após isto, podemos
contribuir  com  a  modelagem  de  um  contrato  que  possa  ser  viável  do  ponto  de  vistatécnico  e  jurídico.
Posteriormente, poderemos encaminhar também esta manifestação ao Procurador daRepública que acompanha o
caso para que também contribua com a modelagem contratual. (grifei)
 

2. Conforme  INFORMAÇÕES  n.  00013/2020/FUNAIMT/PFE-FUNAI-MT/PGF/AGU,  o  tema  proposto  constitui
"hodiernamente um dos mais árduos desafios da FUNAI, gerar renda às Comunidades Indígenas através da utilização racional e
comunitária das terras afetadas ao usufruto exclusivo, conjugando a legislação de regência de proteção desses territórios e os interesses
comunitários na satisfação de suas necessidades." E argumentou o seguinte do ponto de vista jurídico:

 
Pois bem. O § 6° do art.  231 da CF, dimensionada o tratamento adotado acerca da ocupação dessas terras,
nulificando, pleno iure, toda e qualquer forma de retenção e/ou exploração dessas terras por terceiros, verbis:
§ 6º  São nulos e  extintos,  não produzindo efeitos  jurídicos,  os  atos que tenham por objeto a ocupação,  o
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domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios
e  dos  lagos  nelas  existentes,  ressalvado relevante  interesse  público  da  União,  segundo o  que  dispuser  lei
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
 Do mesmo modo, a legislação infraconstitucional sedimentada na Lei n.° 6.001/73, ao nosso ver perfeitamente
recepcionada a nova ordem constitucional naquilo que não lhe impõe contradições e/ou antagonismos, insculpe
no art. 18 a vedação expressa do arrendamento das terras indígenas, verbis:
As terras indígenas não poderão ser  objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que
restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas.
O novo Codex Civil (2002), não se preocupou em regular o arrendamento, cabendo a legislação especial tal
tarefa – Estatuto da Terra, Lei n.° 4.504/64 (art. 95) e seu regulamento, Decreto n.º 59.566/66. Desse modo,
define-se o arrendamento como a cessão onerosa do uso e gozo de um imóvel rural, em parcelas ou não, arts. 3°
do Decreto mencionado, verbis:
Art. 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo
determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens,
benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da
Lei.
(...)
Vê-se, pois, que esse negócio jurídico, sem maiores dificuldades, restringe não só a posse da terra como autoriza
a sua exploração por terceiros indistintamente, praticamente seria a alienação do usufruto, vedação, inclusive,
estabelecida no Cód. Civil, art. 1.393, verbis:
Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou
oneroso.
E se isso não bastasse, o arrendatário poderá reter a posse da terra até que se resolva definitivamente o contrato,
desta feita na forma do art. 95 da Lei 4.504/66, verbis:
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:(...)VIII - o arrendatário, ao
termo  do  contrato,  tem  direito  à  indenização  das  benfeitorias  necessárias  e  úteis;  será  indenizado  das
benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for
indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por
ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;
Resta-nos a possibilidade da parceria rural, art. 96 da Lei 4.504/66 e, ex vi do art. 4° do Decreto 59.566/66,
verbis:
 Art.  4°.  Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,  por tempo
determinado  ou  não,  o  uso  especifico  de  imóvel  rural,  de  parte  ou  partes  do  mesmo,  incluindo,  ou  não,
benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola,
pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem,
engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da
força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).
Na parceria, há o requisito da partilha de riscos, dos frutos, produtos ou lucros que as partes estipularem. É uma
espécie de sociedade capital-trabalho, onde o dono da terra entra com o imóvel e o parceiro com o trabalho,
partilhando os lucros ou prejuízos que o empreendimento possa ter.
Apesar, da ausência previsão legal à retenção da posse da terra nas avenças destinadas a parceria rural, esse
contrato  segue  a  mesma  dinâmica  do  arrendamento  acerca  da  sua  renovação,  necessitando  seja  efetivada
notificação ao parceiro não proprietário, ao mesmo tempo é contrato de prazo mínimo, ex vi do art. § 2º do artigo
22 do Decreto nº 59.566 /1966 e, art. 96, I da Lei n.° 4.504/66.
Inicialmente, vejamos o aresto acerca da notificação mencionada.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA.
PEDIDO DE RETOMADA. NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. No contrato de
parceria agrícola não se admite a denúncia vazia, devendo o pedido de retomada do bem imóvel ter sempre
como causa subjacente um dos motivos admitidos na legislação de regência (artigo 22, caput e § 2º, do Decreto
nº 59.566/1966).  2.  No caso dos autos, a denúncia não pode ser considerada vazia, porquanto efetivada a
notificação extrajudicial a que se refere o § 2º do artigo 22 do Decreto nº 59.566/1966, tempestivamente, no ano
de 2009, tendo, ademais, as instâncias ordinárias assentado que desde 2005 o parceiro agricultor tinha plena
ciência da intenção da parceira proprietária de retomar o imóvel para uso próprio. 3. Recurso especial não
provido. (STJ - REsp: 1535927 RS 2012/0128260-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data
de Julgamento: 13/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2015).
Estatuto da Terra:
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no mínimo de três anos,
assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I,
do artigo 95.
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(...)
Não, vislumbramos ilegalidade alguma na produção de grãos em terras indígenas, haja vista que não há na
legislação pátria que impeça a atividade, bastando o seu licenciamento ambiental.
(...)
Nesse rumo, sendo as terras indígenas bens públicos afetados, possui a Administração Pública o dever de zelar
pela sua preservação e  finalidade,  impedindo a  sua  exploração sem a  devida  segurança e  controle  na  sua
integridade.
(...)
As Comunidades Indígenas, decerto, deverão ser exaustivamente consultadas, a produção a ser extraída deverá
contar com estudos adequados ao etnodesenvolvimento, priorizando a vocação tradicional com a valorização da
mão de obra indígena preferencialmente, transferência de tecnologia e os rigores ambientais à produção, e tudo
mais adequado.
Recentemente firmou-se entendimento com a Comunidade Indígena Pareci acerca da produção extensiva nas
áreas afetas, impedindo a participação de terceiros e utilização de produtos transgênicos.
Os Pareci exercem a atividade extensiva a décadas, onde se valeram de vários parceiros externos sem devida
segurança institucional, ao contrário, todos os atores permaneceram silentes, em ouvidos moucos.
Entre idas e vindas surgia um TAC firmando entre o MPF e a FUNAI, até que o IBAMA impediu a atividade
sob o argumento da utilização de transgênicos e acenando com a ilegalidade da atividade sob o aspecto de que as
terras  indígenas  se  prestam,  tão  somente,  para  reprodução  física  e  cultural  na  forma dos  usos  costumes  e
tradições, como se cultural não se dinamizasse.
(...)
Tendo  em  vista  as  considerações  ora  tecidas,  como  dito,  não  possuímos  qualquer  intenção  de  esgotar
absolutamente nada e, não obstante, sequer possuímos segurança de que essas digressões e citações serão, de
alguma forma,  aproveitadas,  restando colocarmo-nos a  disposição para  compor  os  debates  se  assim for  do
interesse institucional.

3. É o relatório.
 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Possibilidade jurídica de parceria rural sui generis entre comunidade indígena e agricultores

4. A  base  da  fundamentação  jurídica  foi  feita  nas  INFORMAÇÕES  n.  00013/2020/FUNAIMT/PFE-FUNAI-
MT/PGF/AGU, transcrita em quase sua integralidade no relatório. O intuito é complementar tais Informações com manifestação que
contribua com a modelagem de um contrato que possa ser viável do ponto de vista jurídico. O que a COOPERATIVA INDÍGENA
SANGRADOURO E VOLTA GRANDE requereu foi análise de uma espécie de parceria por meio de contrato denominado Termo de
Cooperação Técnica Agrícola.

 
5. De acordo com o art. 231, § 2°, da CF/88, "as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes." Assim, não se pode admitir
que terceiros, não índios, ingressem em área de usufruto indígena para realizar atividades agrícolas. Embora não haja jurisprudência
sobre a possibilidade de parceria agrícola em terras indígenas, o art. 94 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, veda essa
possibilidade de parceria por serem bens púbicos, ressalvadas razões de segurança nacional; áreas de núcleos de colonização pioneira;
e/ou forem motivo de posse pacífica e a justo título, reconhecida pelo Poder Público, antes da vigência desta Lei.

 
6. Todavia, o art. 18 da Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio), Lei posterior e especial ao Estatuto da Terra, prevê que as
"terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da
posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. § 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou
comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa." No caso
Raposa  Serra  do  Sol,  o  Supremo  Tribunal  Federal  entendeu  que  esta  previsão  contida  no  Estatuto  do  Índio  é,  a  princípio,
constitucional, ao estabelecer na condicionante 14 que as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato
ou negócio jurídico, que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse direta pela comunidade indígena.

 
7. Nessa linha, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais -
Decreto 5.051/2004 -,  também não permite a cessão da posse ou da exploração de terras de ocupação tradicional indígena para
terceiros estranhos à comunidade indígena, conforme art. 17, 3, e art. 18: "Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos
possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se arrogarem a
propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes. Artigo 18. A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão
não autorizada nas terras dos povos interessados ou contra todo uso não autorizado das mesmas por pessoas alheias a eles, e os
governos deverão adotar medidas para impedirem tais infrações.

 
8. Dessa feita, as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento, mas podem ser objeto de qualquer ato ou
negócio jurídico que não restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena, sem que com isso possibilite a qualquer
pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/503190000

4 de 9 09/03/21, 14:27



agropecuária ou extrativa. Assim, a comunidade indígena pode firmar parceria com agricultores, tendo como intento a utilização da
terra para produção agrícola, utilizando-se do conhecimento e maquinário destes agricultores.

 
9. Dessa forma, não índios, funcionários ou não dos parceiros, não poderão realizar os atos necessários ao cultivo e à
colheita. Tais atos e outros atos correlatos devem ser praticados pelos próprios indígenas, pois somente eles podem realizar atividade
agropecuária no interior de terras indígenas. Isso, todavia, não impede que o parceiro disponibilize mão de obra para capacitar ou
complementar a mão de obra indígena para realização do cultivo e da colheita dos grãos objeto do contrato.

 
10. Desse modo, não há impedimento normativo para que os indígenas possam se valer de serviços de não índios para o
exercício de atividades rurais dentro da terra indígena. O usufruto exclusivo aos indígenas não impede que terceiros os auxiliem em
tais atividades. Pode ocorrer, por exemplo, o aluguel de um equipamento com o seu operador, a contratação de um não índio para
transmissão de uma técnica de cultivo, dentre outros. Assim, não haverá a perda da posse indígena, estando cumprido o mandamento
constitucional e legal de garantia ao usufruto exclusivo.

 
11. Frise-se que é necessário o acompanhamento da atividade que se pretende desenvolver e verificar se a extensão da
atividade não prejudicará as atividades de uso e exploração da terra feitas pelos indígenas, o usufruto da comunidade e/ou inviabilizará
a reprodução física e cultural do grupo indígena. O objetivo é implementar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável e
de função social da propriedade, de forma que a Comunidade Indígena passe a usufruir de forma satisfatória, em maior escala, dos
benefícios da terra que detém a posse. 

 
12. Importante dizer que, no dia a dia do campo, esses contratos transmutam-se com muita facilidade, ou seja, em um ano,
por exemplo, um arrendador pode pagar um valor líquido e certo para o grupo indígena arrendatário durante a entre-safra, o que
caracteriza arrendamento, mas em seguida compartilhar os riscos e dividir o lucro em 50% com a comunidade para a safra, o que
caracterizaria parceria rural. Independente da nomenclatura que seja utilizada - prestação de serviços, parceria rural, cooperação rural
-, o que determina o tipo de contrato é a situação factual. No contrato de arrendamento o arrendador receberá do arrendatário um valor
fixo (certo, líquido e pré-determinado) pelo uso da terra.

 
13. Confirma-se a transferência de posse no momento em que a cooperativa não possui nenhuma obrigação do âmbito do
processo de produção, ou somente obrigação mínima,  mas possui a obrigação de fazer o pagamento em produto; e o cooperado
acumula todas as obrigações da cadeia produtiva, que em uma lavoura mecanizada passa pela compra dos insumos, a disponibilização
dos equipamentos para produção, a contratação da mão de obra necessária, o preparo do solo, o plantio, a aplicação de defensivos
agrícolas, a colheita, o transporte da produção e comercialização.

 
14. O presente caso é uma combinação de institutos jurídicos para que as normas não sejam infringidas. Convém utilizar
algumas regras da  parceria rural,  prevista no  Decreto no 59.566, de 14 de novembro de 1966,  e algumas normas do  contrato de
integração. Isso porque a Cooperativa e o Cooperado deverão em conjunto  produzir a  commoditie: a comunidade indígena ficará
responsável pelo plantio, colheita e fornecimento da produção primária, e o parceiro pela operacionalização técnica desse processo. Ao
final, eventual produto deverá partilhado entre os parceiros, e este ficará responsável pela fase seguinte da cadeia, agregando valor às
commodities colhidas.

 
15. Ocorre que, conforme a Informação da área técnica da FUNAI, o contrato em análise contém todas as obrigações da
produção atribuídas aos não indígenas, o que a normativa vista sobre o tema não permite. Não haveria ilegalidade se fosse de fato um
contrato de prestação de serviços específicos, por exemplo, locação de maquinário para que os indígenas pudessem realizar o processo
produtivo, ou um contrato para partilha de riscos e dos lucros nas proporções que estipularem. 

 

Características contratuais dessa parceria sui generis

16. Os  contratos  de  direito  agrário  são  regidos  por  elementos  de  direito  privado,  público  e  social,  de  observância
obrigatória e, por isso, irrenunciáveis[1], tendo como finalidade principal a proteção daqueles que, pelo seu trabalho, tornam a terra
produtiva e dela extraem riquezas, conferindo efetividade à função social da propriedade.[2]  No direito agrário,  "a autonomia da
vontade  é  minimizada  pelas  normas  de  direito  público  (cogentes)  e,  por  isso  mesmo,  devem  prevalecer  quando  há  uma
incompatibilidade entre as normas entabuladas pelas partes e os dispositivos legais concernentes à matéria. Não é possível a renúncia
das partes a certos direitos assegurados na lei tidos como indisponíveis/irrenunciáveis ou de ordem pública."[3]

 
17. No caso em comento, é possível aventar uma parceria na qual uma comunidade indígena e não índios, por tempo
determinado, acordam quanto a um uso especifico de parte ou partes de uma terra indígena, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens
e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou
mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante
partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, bem como dos lucros havidos nas proporções que
estipularem. 

 
18. Utilizando-se dos tipos de parcerias  previstos no art 5º, do mencionado Decreto, o presente caso abrange a parceria
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agrícola, que tem o objetivo exercer a atividade de produção vegetal,  bem como extrativa, que possui o objetivo de extração de
produto agrícola. Quanto à eventual safra, é necessário que haja no contrato em análise uma melhor partilha das sacas de soja por
hectare, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito do parceiro, responsável por fornecer os recursos e técnicas operacionais. Da
mesma forma, e com o intuito de não configurar trabalho escravo, também é preciso, paralelamente à fixação do preço a ser pago pelos
recursos operacionais, fixar um percentual máximo a ser utilizado para pagamento de tais recursos.

 
19. No caso em tela, o contrato em análise denominado Termo de Cooperação Técnica Agrícola prevê a utilização de até
25% da mão de obra indígena, e a partilha mediante pagamento na primeira safra de uma saca de soja de 60 quilos por hectare, por
ano, a cada safra, pelo preço de setenta reais a saca da soja. Este parecer não se presta a adentrar no mérito da vantagem econômica ou
não do contrato em análise, mas a partilha deve ser analisada para evitar que o  contrato em apreço seja considerado contrato de
arrendamento.  Assim, aconselha-se,  no presente caso,  em que a comunidade   indígena possui  a  terra e a  mão de obra,  e  que os
investimentos são do parceiro, que haja a definição de uma percentagem das sacas para cada parceiro, sugerindo-se o montante de
cinquenta porcento para cada.

 
20. Outra sugestão é a previsão no contrato de que toda a safra seja vendida ao parceiro, por uma percentagem do valor da
saca de marcado, com o abatimento do valor investido pelo cooperado, valor este que se sugere que seja diluído ao tempo da vigência
do contrato de dez anos. Convém exemplificar com base nos dados fornecidos nos documentos juntados no sequencial 1: como os
custos para cada parceiro, em uma área de 750 ha, giram em torno de RS 1.867.500,00, esse valor dividido por dez anos é igual a R$
186.750,00.  Considerando  o  lucro  bruto  hipotético  de  R$  2.625.000,00  anual  (750ha*50  sacas*R$70,00R$/CS),  seria  devido  à
comunidade o valor, por exemplo, da percentagem de 90% do valor de mercado da saca (R$ 63,00), o que totaliza o valor de R$
R$2.362.500. Assim, o valor a ser pago à comunidade seria de R$ 1.989.000,00 (R$2.362.500 - R$ 186.750,00), valor este que deverá
ainda sofrer redução com os custos com tributos e transporte da colheita. 

 
21. A vantagem do contrato para a comunidade indígena é ter investimentos em áreas passíveis de produção, bem como
aprender sobre agricultura e usufruir do fruto desse investimento, que pode ser utilizado para a independência financeira dos indígenas,
e consequentemente da melhoria da alimentação e da saúde, e da preservação da cultura, tradição, identidade e descendência. Como
exemplo,  convém  citar  a  experiência  dos  Povos  Parecis,  registrada  por  meio  do  vídeo  acessível  em  .https://www.youtube.com
/watch?v=Q4bZQX_ylMo&feature=youtu.be. Ao cooperado, as vantagens também são diversas, como a de ter o investimento na terra
revertido ao seu patrimônio, bem como a possibilidade de beneficiar a soja e/ou de exportá-la com valor agregado e superior ao valor
pago pela saca[4].

 
22. Convém frisar que o valor investido pelo cooperado será, neste caso, abatido do lucro da comunidade indígena pelo
seu preço de custo. Assim, o valor da operacionalização do negócio, como o valor gasto com fertilizantes e inseticidas, deve ser o
valor de custo dos produtos, insumos, cursos e etc.. Dentre as variáveis que compõem o custo de produção, os insumos representam o
maior gasto, estando os fertilizantes em primeiro lugar, que embora tenham reduzido, ainda representam grande parte do custo total[5]:
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23. Frise-se que, caso as sacas de sojas não superem o investimento anual do cooperado de aproximadamente R$ 2490,00
por hectare, a comunidade indígena não terá lucro e sugere-se então que ela não pague ao cooperado o valor investido. Neste caso de
insucesso, aconselha-se o pagamento do cooperado aos trabalhadores indígenas, assegurando-se a eles ao menos o valor do salário
previsto na categoria de produtor rural. Assim, sugere-se que os riscos atinentes ao caso fortuito e força maior do empreendimento
rural ficam a cargo do cooperado. 

 
24. Aconselha-se ainda que haja previsão nos contratos quanto ao destino do fruto da colheita, se será transportado ou
armazenado na terra indígena, uma vez que a guarda no local exige espaço e benfeitorias apropriadas. 

 
25. Quanto à Cláusula da Rescisão do contrato, convém opinar a favor de inclusão do dever de as partes ressarcirem
eventuais custos que tiveram pela prática da atividade, o que inclui as benfeitorias úteis e necessárias eventualmente feitas, até então
não ressarcidas, para também evitar o enriquecimento ilícito.

 
26. O contrato em análise está em consonância com o que prevê o art. 13, do Decreto 59.566/66, que disciplina que os
contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente com cláusulas que assegurem a conservação dos recursos
naturais e a proteção social e econômica dos contratantes, que no caso são a comunidade indígena e os cooperados. 

 
27. Sobre o ciclo de produção agrícola, convém ressaltar os esclarecimentos abaixo[6]:
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28. Assim, o ciclo de produção demanda atividade o ano inteiro: "se inicia no planejamento estratégico com base no
cenário  nacional  e  internacional  de  commodities  agrícolas  atuais  e  futuras.  As  definições  estratégicas  norteiam a  elaboração  do
planejamento agrícola de cada ano, no qual são definidos todos os insumos necessários para a safra, dentro das peculiaridades de cada
cultura. Após a aquisição e entrega dos insumos nas Fazendas, inicia-se a execução das operações agrícolas, como o preparo do solo, a
semeadura, adubação, controle de pragas, doenças, plantas daninhas e colheita. (...) O fluxo dessas atividades ocorre durante todo o
ano, principalmente nas Fazendas em que as condições climáticas permitem o cultivo da safra e da 2ª safra."[6]

 
29. Conforme a Informação Técnica nº 31/2020/CGETNO/DPDS-FUNAI 92447104, os indígenas não possuem nenhuma
responsabilidade no contrato em comento, e aconselhou-se que o processo de aprendizagem ocorra em escala menor, com obrigações
técnicas aos indígenas. A mencionada informação técnica sugeriu, portanto, o redimensionamento da área pensada para a produção,
assim como a adoção, em um primeiro momento, de culturas agrícolas mais simples e em instrumentos de mais curta duração.

 
30. Não obstante, convém sugerir que a escala de produção a ser adotada também respeite um planejamento agrícola, que 
é a etapa crucial do processo de produção agrícola e é idealizado com base em estudos detalhados do mercado de commodities atual e
futuro, nas previsões climáticas e nos custos de produção. Nessa etapa, a equipe de planejamento agrícola realiza uma avaliação
criteriosa dos fatores que interferem na produção e, com base em decisões técnicas, são planejados todos os insumos necessários para
promover o desenvolvimento adequado de cada cultura, visando explorar o seu potencial produtivo com a qualidade exigida.[6]

 
31. O planejamento agrícola é realizado com os técnicos no período de janeiro a março de cada ano, no qual são definidas
as culturas, operações, fertilizantes, corretivos, defensivos, sementes e máquinas. O planejamento estratégico também permite uma
análise de longo prazo e permite buscar oportunidades de mercado, oportunidades de compra de insumos e vendas de commodities.
Convém ainda destacar que toda a cadeia de produção necessita de um planejamento eficiente,  que somente é alcançado com a
qualificação constante da mão de obra e utilização de máquinas de alto desempenho operacional e qualidade da operação.[6]

 
CONCLUSÃO
 

32. Diante do exposto, opina-se no sentido de que os contratos agrários de parceria sui generis,  em terras indígenas,
somente serão constitucionais caso atendido o disposto neste Parecer, em especial o explicitado nos parágrafos 8, 11, 12, 19, 20, 22,
23, 24 e 25.

 
33. Por  fim,  tem-se  que  a  presente  análise  cingiu-se  aos  aspectos  jurídicos  da  matéria  proposta  e  de  regularidade
processual, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, financeiros ou que exijam exercício da discricionariedade administrativa dos
setores e gestores competentes desta Fundação. Neste sentido, cabe a este órgão jurídico de execução da Procuradoria-Geral Federal,
vinculada à Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, sem adentrar em aspectos relativos à
conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem, reitere-se, analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa,
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à luz do que dispõe o art. 131, da Constituição Federal de 1988, art. 10, §1º, da Lei n.º 10.480/2002 c/c o art. 11 da Lei Complementar
nº 73/93 e art. 37, II e IX, da Lei Federal 13.327/2016 e art. 37, II, da Medida Provisória nº 2292/43, os quais preveem a atribuição aos
advogados públicos a emissão de pareceres quanto a minutas de atos normativos.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 24 de setembro de 2020.
 

ANDRÉA SANTIAGO DRUMOND
PROCURADORA FEDERAL

Coordenadora de Assuntos Finalísticos - COAF PFE FUNAI SEDE
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 08620007609202076 e da chave de acesso 787591b7

Notas

1. ^ Lei nº 4.947/66:Art. 13. Os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os contratos de Direito comum,
no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, observados os seguintes preceitos de Direito Agrário:IV - proibição de
renúncia,  por parte  do arrendatário ou do parceiro não-proprietário,  de direitos  ou vantagens estabelecidas em leis  ou
regulamentos;Decreto  nº  59.566/66:Art.  13.  Nos  contratos  agrários,  qualquer  que  seja  a  sua  forma,  contarão
obrigatoriamente,  cláusulas  que  assegurem  a  conservação  dos  recursos  naturais  e  a  proteção  social  e  econômica  dos
arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66);I -Proibição de renúncia dos
direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados (art.13,
inciso IV da Lei número 4.947-66);Desse modo, a Lei e o regulamento estabelecem a proibição de renúncia, no arrendamento
rural ou no contrato de parceria, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou regulamentos.Isso ocorre porque

2. ^ STJ. 4ª Turma.REsp 1.182.967-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/6/2015(Info 564).
3. ^ (OLIVEIRA, Marcelo Borges Proto de.  Direito agrário contemporâneo. Organizador Sergio  Matheus  Garcez.  Goiânia:

Editora Vieira, 2012, p. 198).
4. ^ "se o grão fosse beneficiado aqui, geraria empregos e riqueza. “Quando você exporta a soja, você exporta um monte de

água  junto,  exporta  um  monte  de  emprego  junto,  se  você  pudesse  elaborar  essa  soja  aqui.  A  principal  vantagem  da
industrialização é reter os insumos, valorizá-los e exportar os produtos valorizados”, defendeu Fernandes.Se a soja fosse
transformada no Tocantins beneficiaria também os agropecuaristas do estado, na concepção de Queiroz. Ele explicou que
hoje, mais de 90% da ração animal é composta por farelo de soja e milho. Como no estado ainda não tem uma indústria de
esmagamento de soja em funcionamento, o próprio mercado interno fica prejudicado. Isso porque os criadores de gado, aves e
suínos precisam importar o produto. "É contra mão. O custo se torna alto por causa da tributação, do frete. Temos sim que
continuar vendendo as commodities, mas temos que industrializar ao máximo para atendermos ao próprio mercado interno
tocantinense. A geração de renda pode quase dobrar quando o produto é acabado", afirmou."http://g1.globo.com/to/tocantins
/noticia/2015/02/producao-de-soja-aumenta-no-mas-faltam-industrias-de-beneficiamento.html

5. ^ https://blog.aegro.com.br/custo-de-producao-de-soja/
6. a, b, c, d https://www.slcagricola.com.br/modelo-de-producao/

Documento assinado eletronicamente por ANDREA SANTIAGO DRUMOND DE ALMEIDA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código  503190000  no  endereço  eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANDREA SANTIAGO DRUMOND DE ALMEIDA. Data e Hora:
26-09-2020 15:05. Número de Série: 17267670. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 01081/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.007609/2020-76
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE DE BARRA DO GARÇAS-MT
ASSUNTOS: CONTRATO DE GESTÃO

 
1. Não  tenho  como  aprovar  as   INFORMAÇÕES  n.  00013/2020/FUNAIMT/PFE-FUNAI-
MT/PGF/AGU, eis que tangentes à profundidade do objeto processual.
2. Aprovo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o  PARECER n. 00016/2020/COAF/PFE
/PFE-FUNAI/PGF/AGU.
3. A conclusão do parecer é no sentido da possibilidade do estabelecimento de parcerias rurais "sui
generis"  para produção agropecuária em terras   indígenas, o que alguns chamam de contratos de "cooperação
agrícola"[1], mas desde que sejam feitos ajustes no caso concreto que se submeteu a análise (minuta específica
constante desse processo). Os ajustes visam evitar que seja retirado dos indígenas o direito sobre o bem (alienação
da posse exclusiva).
4. Essa  conclusão  é  lógica,  uma  vez  que  se  se  entender  que  nenhum tipo  de  contratualização
fundiária e produtiva em terra indígena é possível, na verdade nunca viria a existir, no plano da realidade, o
usufruto de que fala o artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Tratar-se-ia de mais uma fantasia constituinte
na área social, sem concretização prática. 
5. Considerando que  a  subscrição de  contratos  de  cooperação para  exploração agropecuária  em
terras indígenas é tema complexo e que o que se pretende é enfrentar o problema de maneira prática e pragmática,
sem outro  objetivo  que  não  seja  a  abertura  de  novo horizonte  para  o  etnodesenvolvimento  indígena,   faz-se
necessário  aclarar,  de  forma  objetiva,  os  pontos  salientados  no  parecer,  além  de  realizar  enfrentamento  de
questões pendentes, objetivo do presente despacho.
6.  Em primeiro lugar, não é possível o estabelecimento de uma remuneração fixa a indígenas por
área colhida. Esse tipo de cláusula é típica de "arrendamento rural", não permitido pela Constituição Federal,
Estatuto do Índio e Jurisprudência do STF na PET 3388/RR, para agricultura em área indígena.
7. A partilha entre os exercentes  exclusivos da posse (indígenas contemplados na demarcação) e
aqueles que não podem exercer a posse sobre a área indígena, tem de ser feita na base da proporcionalidade do
lucro,  sendo o ideal  o rateio meio a  meio de toda a produção que exceder o custeio (é  o ideal,  mas não o
obrigatório).
8. Em outros termos, encerrado o ciclo produtivo, é preciso verificar quantas sacas cobrem o custo
de produção. O que sobrar deve ser dividido entre os parceiros, conforme proporcionalidade fixada no contrato,
de modo que ocorrerá uma variação de benefício às partes conforme os fatos de cada safra, o que implica o rateio
não só do custeio e produção, mas também dos riscos, sendo isso o que caracteriza uma parceria ou cooperação,
ao contrário do que ocorre no arrendamento.
9. É preciso lembrar que aparentemente os índios não teriam condição de custeio, mas isso é fictício,
pois  eles  entram com o principal  custo de produção,  que é o preço de aquisição inicial  da terra.  Não custa
informar que o custo referencial da terra de médio rendimento agrícola, em avaliação do INCRA, no Estado do
Mato Grosso, supera o valor de dez mil reais por hectare[2].
10. Sendo essa terra um bem da União, é preciso ficar claro, contratualmente, a impossibilidade de
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que ela venha a garantir os custos de produção. Assim, garantias para crédito agrícola teriam que ser firmadas, por
quaisquer das partes da avença, com base em mecanismos alternativos de precaução contatual.
11. Como  o  objetivo  maior  da  cooperação  é  a  transmissão  de  know-how   em  agronegócio  para
indígenas, o termo de cooperação precisa ter um prazo máximo de duração, com possibilidade de renovação. Isso
é necessário porque o objetivo final é o de que em algum momento no futuro os indígenas sejam os produtores
únicos nas terras indígenas em que possuem usufruto exclusivo.
12. Insta asseverar, por outro turno, que dignidade indígena e preservação de recursos naturais não se
confundem. Na terra indígena em produção devem ser aplicados todos os normativos ambientais que se aplicam
aos  não  índios,  até  por  imposição  de  isonomia  material,  sendo  aparentemente  inconstitucional  a  proibição
categórica de uso de transgênicos por indígenas se essa restrição não for estabelecida para todos na mesma região
de produção. O percentual de mata nativa preservada deve ser o mesmo estabelecido para não índios.
13. Como o contrato de cooperação já é manifestação válida de vontade da comunidade indígena,
mostra-se dispensável uma etapa prévia de consulta comunitária, como fixado no artigo 6º da Convenção 169 da
OIT. Para legitimidade da vontade faz-se necessária a constituição de cooperativa indígena que subscreva, por
seus  dirigentes,  o  termo de  cooperação,  uma  vez  que  a  comunidade  indígena  não  é  entidade  juridicamente
personificada.
14. Como cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos
dos silvícolas e das comunidades indígenas, o papel da FUNAI na avença deverá ser no sentido do registro e
fiscalização do contrato, de modo a adotar as providências de defesa retro-assinaladas caso detecte algum vício de
execução no pacto firmado entre os cooperados.
15. Por fim, cabe assinalar que a cada contrato que se venha a firmar será necessária análise técnica e
jurídica a cargo da FUNAI, uma vez que as considerações aqui fixadas,  tanto em parecer como no presente
despacho,  têm  objetivo  de  estabelecer  balizas  iniciais  para  esse  tipo  de  negócio  jurídico  com  vistas  ao
desenvolvimento indígena. A cada caso concreto será necessário analisar o atendimento ao aqui fixado e outras
peculiaridades que existam em casos futuros.
16. Isto posto, à CGETNO e Presidência da FUNAI (para ciência).

 
 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620007609202076 e da chave de acesso 787591b7

Notas

1. ^ CARVALHO, Lucas Azevedo de. Os contratos agrários e as atividades agrícolas de larga escala em
terras indígenas: aspectos jurídicos e práticos. Estudos Técnicos da Consultoria Legislativa do Senado
Federal/ Janeiro de 2019.

2. ^ Disponível  em:  http://www.incra.gov.br/media/docs/mercado-terra/ramt_sr13_2018.pdf  Acesso  em
28/09/2020.

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
505029332 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
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OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  29-09-2020  11:51.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.
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2685038                             08620.007609/2020-76

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - ASPR/PRES/2020

ASSUNTO : Minuta de Termo de Cooperação Técnica Agrícola
INTERESSADO: TI Sangradouro
PARA A(S) UNIDADE(S): PFE
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

CGETNO/DPDS

 

ENCAMINHAMENTOS

( X ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (   ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Prezado Procurador-Chefe Nacional da Funai,
Segue para análise e manifestação desta Procuradoria Federal Especializada junto

à Funai, Minuta do Termo de Cooperação Técnica Agrícola, SEI nº. 2567875, que foi
elaborada pela CGETNO atendendo as recomendações contidas na Informação n.
00013/2020/FUNAIMT/PFE-FUNAI-MT/PGF/AGU (2503170), bem no Despacho n.
01081/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2503144).

Esclareço, ainda, que tal minuta foi objeto de análise pela Procuradoria da
República no Município de Barra do Garças-MT, conforme Despacho nº 1502/2020/GABPRM1-
EPAA, SEI nº. 2679954.

Atenciosamente,

       Em 04 de dezembro de 2020.
ASPR

Documento assinado eletronicamente por Fabrício Arthur Galupo Magalhães, Assessor(a) da
Presidência, em 04/12/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2685038 e o
código CRC 445E54F7.

Referência: Processo nº 08620.007609/2020-76 SEI nº 2685038
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TERMO DE COOPERACAO TECNICA AGRICOLA N.° XX/2020 

 

Termo de Cooperação Técnica Agricola n° 05/2019 

que entre si celebram a Cooperativa Indígena Grande 

Sangradouro e Volta Grande - COOIGRANDESAN e 

o produtor xxxxxxx, objetivando a Assistência 

Técnica, Capacitação, Pesquisa e Produção Agrícola 

Conjunta. 

Aos xx dias do mês de xxxx de 2020, de um lado a COOPERATIVA INDIGENA GRANDE 

SANGRADOURO E VOLTA GRANDE – COOIGRANDESAN, com sede na Rodovia BR 070, km 

236, Zona Rural, Poxoréo, Estado de Mato Grosso, representado neste ato por seu Diretor Presidente 

XXXXXXXXXX brasileiro, produtor indígena, portador com inscrição estadual n° xxxxxxxx, 

portador do C.P.F n° xxxxxxx e RG n° xxxxxx, SSP/MT, encontra-se estabelecido na Terra Indígena 

da GRANDE SANGRADOURO na ALDEIA “XXXXXX”, situado no município de xxxxx/MT, aqui 

denominado simplesmente COOPERATIVA e, de outro lado, xxxxxx brasileiro, casado, portador do 

RG n° 2.636.233-3 SSP/MT e C.P.F n° 056.551.981-69, residente e domiciliado em xxxx Primavera 

do Leste/MT, doravante denominado simplesmente COOPERADOR, celebram entre si o presente 

Termo de Cooperação Técnica Agrícola para execução de Cultivo de Lavoura Cooperativa, safra 

2020/2021, em obediência ao que preceituam as disposições contidas na Legislação vigente e nas 

cláusulas e condições que seguem: 

Considerando que o cultivo da Lavoura Cooperativa, a produção de alimentos, o desenvolvimento da 

comunidade, da agricultura e do cooperativismo é de interesse reciproco. 

 

Considerando que a COOPERATIVA tem interesse e, ao mesmo tempo a preocupação em cultivar 

lavouras, em dar sequência ao cultivo e à produção de alimentos, realizando trabalhos de forma 

cooperativa com o COOPERADOR, incorporando o conhecimento adquirido nos anos subsequentes 

com essa prática, aproveitando da disponibilidade do COOPERADOR e da experiencia, 



TERMO DE COOPERACAO TECNICA AGRICOLA N.° XX/2020 

 

implementando pesquisas para o desenvolvimento de produtos biológicos, sempre em busca de 

altemativas que possibilitan a sua independência tecnológica e economica visando sempre o bem-estar 

social dos povos indígenas e a proteção do ambiente onde vivem e prosperam. 

Considerando a aptidão das areas para as culturas que se deseja praticar, suas qualidades e facilidade 

geográfica. 

Considerando haver viabilidade econômica, financeira, tecnologica e tempo hábil para a prática das 

culturas, dentro dos padrões regionais. 

Considerando a necessidade de incentivar formas cooperativas e solidárias de produção, 

estabelecendo o protagonismo dos atores sociais envolvidos e a inclusão social da comuinidade 

indígena no processo de produção. 

Considerando a possibilidade da transferência de conhecimentos e de tecnologia aplicada à 

agricultura, a ser transferida do COOPERADOR para a Cooperativa. 

Considerando a necessidade de contribuir com a Seguranca Alimentar e Nutricional, assegurando o 

direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a DIVERSIDADE CULTURAL e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis 

Considerando que 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, 

costumes, 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. 

Considerando a autonomia de sua vontade e diante de sua Liberdade, cabe aos povos indígenas 

envolvidos, em comunidade ou em sistema organizado de coopcrativa, escolher os meios de vida que 

adotar, não sendo aceitável que terceiros lhes imponham vontade própria, os subjugando e retirando-

lhes a efetiva dignidade. 

Considerando a ligação, o conhecimento, entrosamento e o respeito mútuo existente entre o 

COOPERADOR e os povos indigenas que estarao envolvidos na produção. 

Considerando a função social, cultural e econômica da Lavoura da Cooperativa, visando o seu 

fortalecimento, a possibilidade de melhoria das condições de vida, de trabalho e do nivel de saúde e 

educação dos povos interessados com a sua participação e cooperação deverá ser prioritária nos planos 

de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. 

Considerando, as dificuldade de acesso a crédito para o cultivo agrícola pelo indígena em suas terras; 

em primeiro lugar. destacando-se a impossibilidade de se dar a terra como garantia ao emprestimo, já 
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que estas, continuam sendo propriedade da União, representando bens inalienáveis e indisponíveis. 

Considerando inexistir uma proibição geral para atividades agrícolas de larga escala em terras 

indígenas, mas que, existem dificuldades, impeditivas e práticas para que atividade ocorra. 

Considerando que os povos indígenas aqui envoividos, não representam, em si entidades 

personificadas capazes de tomar empréstimos em nome de todos os seus membros. Optou-se, dessa 

forma, pela constituição de uma cooperaliva, o caminho encontrado para o acesso ao credito. No 

entanto, essa modalidade ainda não permitiu o acesso, por razões diversas. 

Considerando que atividade agrícola é feita de inúmeras fatores da necessidade de tomada de decisões 

imediatas e pontuais, podendo comprometer a lavoura na sua inobservância. Resta de suma 

importância que o COOPERADOR faça o repasse dos insumos próprios e, na sua impossibilidade, 

adquira de terceiros para a utiliza de imediato. 

Considerando que já houve capacitações realizadas para alguns indígenas na região acerca do 

manuseio de equipamentos e técnicas de plantio, assim como há alguns poucos que trabalham em 

fazendas do entorno com esta temática. 

E Considerando, sobretudo, que o desenvolvimento das capacidades técnicas e de gestão das 

comunidades serão aprimoradas por um processo de aprendizado não meramente teórico, mas 

eminentemente prático,  que essas necessidades são amplamente manifestas pela comunidade indigena 

e que esta Cooperação toma em conta a atual capacidade produtiva e ora existente na própria 

comunidade, de sorte a encerrar o Termo em condição de maiores capacidades instaladas. 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a cooperação integral soma de esforços entre a COOPERATIVA e 

o COOPERADOR, nas areas de Assistência Técnica, Capacitação, Pesquisa e Produção Agrícola 

Conjunta, em uma área de terras totalmente aptas ao uso e cultivo agropecuário, em Usufruto da 

COOPERATIVA denominada GRANDE SANGRADOURO”， localizada à margem direita da 

Rodovia BR 070, KM 235, Terra Indígena, Zona Rural município de Poxoréo Estado de Mato Grosso, 

destacada de uma area maior, sendo definida para este Termo o total de XXXX ha (XXXXXXX 

hectares) sendo o fato limitador do volume final cultivado, a capacidade operacional. o clima e o 

mercado, a fim de serem otimizadas as ações para a Safra 2020/2021. 

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO 

A Área acima descrita, tem por objetivo a Assistência Técnica, Capacitação, Pesquisa e Produção 

Agrícola Conjunta da cultura de arroz, a serem realizadas pela Cooperação Agrícola, sendo 

absolutamente vedado seu uso ou destinação a qualquer outro que não o estipulado nesta cláusula. 
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Parágrafo Primeiro: No âmbito de area da parte integrante, os técnicos e/ou cooperadores envolvidos 

na consecução do objeto do presente Termo, se obrigam a observar as normas, regulamentos, 

instruções e quaisquer outras disposições das instituições envolvidas. 

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES
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I - CABE A COOPERATIVA 

a) Delimitar a área para cultivo devidamente demarcada por coordenadas geograficas, com anuência 

da FUNAI e devidamente liberadas pelos órgãos ambientais. 

b) Responder aos processos ambientais e politicos para garantir o uso agrícola da área. 

c) Indicar os indígenas que serão treinados e capacitados e certificar-se de sua participação; 

d) Indicar os indígenas responsáveis pela operação de maquinários e realizar a fiscalização da 

atividade técnica; 

e) Indicar os indígenas responsáveis por estruturar e acompanhar as atividades de gestão e 

contabilidade da Cooperação, assim como validar a prestação de contas final; 

f) Participar do transporte e venda dos produtos resultante da Cooperação Agrícola, acompanhando 

o COOPERADOR, a destino previamente acordado entre as partes; 

g) Participar do processo final de avaliação, conforme Cláusula Décima; 

h) Responder aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da área. 

II -CABE AO COOPERADOR: 

a) Avaliar tecnicamente as areas disponibilizadas para plantio e coordenar o processo de implantação 

das culturas, respeitando as técnicas exigidas pela Legislação vigente no Estado pelas expensas do 

COOPERADOR; 

b) Prestar assistência técnica nas Lavouras de Cooperação; 

c) Orientar as atividades inerentes à execução da Lavoura Cooperativa, dentro das áreas envolvidas, 

verificar a exata aplicação dos insumos e avaliar os resultados por meio dos profissionais 

habilitados; 

d) Promover, sempre que possível, metodologias participativas que envolvam a Cooperativa, tais 

como cursos de capacitação, dias de campo e outras, principalmente sobre os seguintes temas: 

tecnologias apropriadas à condução das lavouras comunitarias e formas cooperativas de produção; 

e) Utilizar sempre que possível o controle biológico ou manejo integrado de pragas, doenças e 

invasores, assim como outras tecnologias ambientalmente sustentáveis; 

f) Priorizar, ao máximo e dentro das capacidades instaladas, mão-de-obra, de novos indígenas, os 

quais terão que ser qualificados pelo SENAR e SINDICATO RURAL PATRONAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

g) Promover o transporte e venda dos produtos resultante da Cooperação Agrícola, acompanhado 

pela COOPERANTE, a destino previamente acordado entre as partes; 

h) Acondicionar, devidamente, de acordo com a legislação as embalagens de defensivos utilizadas. 



6

 

 

i) Participar do processo final de avaliação, conforme Cláusula Décima; 

j) Responder, subsidiariamente, aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da 

área. 

CLAUSULA QUARTA: DAS COORDENACÕES E DA ADMINISTRAÇÃO 

A coordenação técnica e administrativa do presente Termo de Cooperaçao Técnica será realizada pelos 

partícipes. 

Parágrafo primeiro: caberá a coordenação técnica e administrativa, a solução e o encaminhamento de 

questões técnicas e administrativas que eventualmente surjam durante a vigência deste Termo. 

Parágrafo segundo: no âmbito da COOPERATIVA, a coordenação e administração serão realizadas 

em conjunto, devendo a esta delegar os nomes e pessoas responsáveis no decorrer do processo produtivo. 

Paragráfo terceiro: no âmbito do COOPERADOR a coordenação e administração, serão realizadas por 

acompanhamento, pelo próprio COOPERADOR, ou outra pessoa que este indicar. 

Parágrafo quarto: fica pactuado que todas as ações que tenham algum significado ou importância, seja 

no cultivo ou em qualquer dos processes inerentes, terão suas decisões tomadas em conjunto pelas partes, 

prevalecendo sempre a deliberação do Conselho Administrativo deste instrumento, conforme Cláusula 

Décima. 

CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O presente Termo não envolve a transferência de recursos financeiros, cabendo à cada entidade 

cooperada o custeio das despesas inerentes às tarefas de sua competência. 

CLUSULA SEXTA: DA PART1LHA 

Tendo em vista que a área a ser delimitada para a produção encontra-se já antropizada massem nenhuma 

benfeitoria, e todo processo de adubação e correção de solo ocorrerá por expensas do COOPERADOR 

este, repassará para a COOPERATIVA, 20% dos lucros líquidos auferidos, desontados todos os custos 

de produção. 

Parágrafo primeiro: Fica o COOPERADO isento de qualquer pagamento à COOPERANTE em caso de 
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prejuízo comprovado na prestação de contas final  

Paragrafo segundo: A COOPERATIVA, fare uso desses recursos na forma que seu Estatuto Social 

determinar em prol dos Povos Indigenas da GRANDE SANGRADOURO e VOLTA GRANDE, 

reservando ao mínimo ¼ do recurso recebido do COOPERADOR para capitalização (seja em 

equipamentos ou capacitação) no intuito de investimentos para a safra subsequente. 

 

CLÁUSULA SETIMA: DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá a partir da data de sua assinatura, ate o término da safra 

2020/2011, e terá sua eficácia condicionado à aceitação e cumprimento de todas as cláusulas e condições. 

Parágrafo Primeiro: O COOPERADOR terá preferência a renovação deste contrato, em igualdade de 

condições com terceiros, devendo A COOPERATIVA, ate 06 meses antes do vencimento do contrato, 

fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes. 

Parágrafo Segundo: Caso a COOPERATIVA não renovar este Termo de Cooperação com este 

COOPERADOR e vier arrumar um novo COOPERADOR, este novo COOPERADOR indenizará as 

benfeitorias e custos despendidos com a abertura da area por este COOPERADOR. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

Havendo interesse e acordo entre as partes, efetuar-se-á a rescisão deste instrumento mediante 

comunicação formal, com antecedência minima de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo primeiro. Em eventual rescisão, ficam as partes obrigadas a acordar a forma de saldar ou 

ressarcir eventuais custos que tiveram pela prática da atividade, incluindo benfeitorias úteis e necessárias 

à atividade. 

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERACÕES 

Havendo acordo entre as partes, este Termo podera ser alterado desde que não haja mudança no seu 

objeto. 



8

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Será instituído um Conselho de Administração deste Termo, composto paritariamente por 

COOPERANTE E COOPERADOR, sendo que em havendo eventuais divergências na condução, 

prevalecerá à COOPERANTE a decisão que diga respeito aos seus usos, costumes e tradições, assim 

como prevalecerá ao COOPERADOR a decisão que diga respeito à condução técnica do processo 

produtivo. 

Parágrafo primeiro. Ao final da vigência deste Termo, será promovido dia de campo para a avaliação 

conjunta da Cooperação Agrícola, convidados o Ministério Público Federal e Fundação Nacional do 

Índio, para apresentação dos recultados técnicos e da prestação de contas, com o intuito de subsidiar 

eventual renovação do instrumento. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

Ambas as partes, asseguram neste ato, os esforços para a conservação dos recursos naturais existentes na 

área, zelando pelo bom uso do solo, conservação de estradas. nascentes e mananciais, rios, áreas de 

proteção permanente, áreas de significado cultural e religioso da comunidade indígena, matas e 

cerrados lindeiras à area cultivada. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

Qualquer controvérsia originária ou relacionada ao presente Termo será submetida. obrigatoriamente. à 

Mediação por parte do Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do Índio, com renúncia 

expressa a qualquer outro. 

Parágrafo Primeiro: Caso a controvérsia não seja resolvida pela Mediação, fica eieita a Justiça Federal 

seção judiciária de Barra do Garças, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento na presente de 02 (duas) 

testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor. 

XXXXXXXX - MT. XXXX de XXXXXXXXX de 2020. 
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COOPERATIVA INDÍGENA DA GRANDE SANGRADOURO E VOLTA     
 

Testemunhas:

 

1_______________________ 
 
 
2.  __________________________ 

 
 

XXXXXXXX XXXXXXXXX 

Presidente CPF: xxxxxxxxx Financciro CPF: xxxxxxxxx



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI EM CUIABÁ
PFE-FUNAI - MATO GROSSO

 
INFORMAÇÕES n. 00013/2020/FUNAIMT/PFE-FUNAI-MT/PGF/AGU

 
NUP: 08620.007609/2020-76
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE DE BARRA DO GARÇAS-MT
ASSUNTOS: CONTRATO DE GESTÃO
 

Trata-se de demanda construída pela Comunidade Indígena Xavante localizadas nas Terras
Indígenas Sangradouro e Volta Grande concernente a possibilidade de implantação de atividades
agrícolas mecanizadas, a fim de suprir as necessidades básicas do grupo, mormente na geração de
renda.

 
O tema que ora proposta se constitui, ao nosso sentir, hodiernamente um dos mais árduos

desafios da FUNAI, gerar renda às Comunidades Indígenas através da utilização racional e comunitária
das terras afetadas ao usufruto exclusivo, conjugando a legislação de regência de proteção desses
territórios e os interesses comunitários na satisfação de suas necessidades.

 
 Impossível o esgotamento do tema, apenas nos foi oportunizado um ponta pé aos debates

construtivos, que decerto, envolverão acirradas discussões e estudos aprofundados acerca da
materialização da atividade.

 
Pois bem. O § 6° do art. 231 da CF, dimensionada o tratamento adotado acerca da ocupação

dessas terras, nulificando, pleno iure, toda e qualquer forma de retenção e/ou exploração dessas terras
por terceiros, verbis:

 
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a

ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União,
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou
a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

 
 Do mesmo modo, a legislação infraconstitucional sedimentada na Lei n.° 6.001/73, ao

nosso ver perfeitamente recepcionada a nova ordem constitucional naquilo que não lhe impõe
contradições e/ou antagonismos, insculpe no art. 18 a vedação expressa do arrendamento das terras
indígenas, verbis:

 
 As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou

negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos
silvícolas.

 
O novo Codex Civil (2002), não se preocupou em regular o arrendamento, cabendo a

legislação especial tal tarefa – Estatuto da Terra, Lei n.° 4.504/64 (art. 95) e seu regulamento, Decreto
n.º 59.566/66. Desse modo, define-se o arrendamento como a cessão onerosa do uso e gozo de um
imóvel rural, em parcelas ou não, arts. 3° do Decreto mencionado, verbis:

 
Art. 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à

outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo,
incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida
atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa
retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.

 
(...)
 
Vê-se, pois, que esse negócio jurídico, sem maiores dificuldades, restringe não só a posse

da terra como autoriza a sua exploração por terceiros indistintamente, praticamente seria a alienação
do usufruto, vedação, inclusive, estabelecida no Cód. Civil, art. 1.393, verbis:

 
Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por

título gratuito ou oneroso.
 
E se isso não bastasse, o arrendatário poderá reter a posse da terra até que se resolva

definitivamente o contrato, desta feita na forma do art. 95 da Lei 4.504/66, verbis:
 
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:(...)VIII - o

arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será



indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o
arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no
uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições
do inciso I deste artigo;

 
Resta-nos a possibilidade da parceria rural, art. 96 da Lei 4.504/66 e, ex vi do art. 4° do

Decreto 59.566/66, verbis:
 
 Art. 4°. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,

por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo,
incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida
atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega
animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal,
mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos,
produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei
(artigo 96, VI do Estatuto da Terra).

 
Na parceria, há o requisito da partilha de riscos, dos frutos, produtos ou lucros que as partes

estipularem. É uma espécie de sociedade capital-trabalho, onde o dono da terra entra com o imóvel e o
parceiro com o trabalho, partilhando os lucros ou prejuízos que o empreendimento possa ter.

 
Apesar, da ausência previsão legal à retenção da posse da terra nas avenças destinadas a

parceria rural, esse contrato segue a mesma dinâmica do arrendamento acerca da sua renovação,
necessitando seja efetivada notificação ao parceiro não proprietário, ao mesmo tempo é contrato de
prazo mínimo, ex vi do art. § 2º do artigo 22 do Decreto nº 59.566 /1966 e, art. 96, I da Lei n.° 4.504/66.

 
Inicialmente, vejamos o aresto acerca da notificação mencionada.
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA

AGRÍCOLA. PEDIDO DE RETOMADA. NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. No contrato
de parceria agrícola não se admite a denúncia vazia, devendo o pedido de retomada do bem imóvel ter
sempre como causa subjacente um dos motivos admitidos na legislação de regência (artigo 22, caput e
§ 2º, do Decreto nº 59.566/1966). 2. No caso dos autos, a denúncia não pode ser considerada vazia,
porquanto efetivada a notificação extrajudicial a que se refere o § 2º do artigo 22 do Decreto nº
59.566/1966, tempestivamente, no ano de 2009, tendo, ademais, as instâncias ordinárias assentado que
desde 2005 o parceiro agricultor tinha plena ciência da intenção da parceira proprietária de retomar o
imóvel para uso próprio. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1535927 RS 2012/0128260-0,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 20/10/2015).

 
Estatuto da Terra:
 
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os

seguintes princípios:
 
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no

mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente, observada a
norma constante do inciso I, do artigo 95.

 
Há ainda de se observar a superação da exploração da área reservada por terceiros, haja

vista o conceito de exclusividade da exploração das riquezas naturais, § 2° e 6° do art. 231 da CF.
 
Tudo isso é dito para salientarmos que, apesar das vedações acerca da inserção de

terceiros no processo produtivo das terras indígenas, vislumbro uma possibilidade realista e
administrativamente palatável, seria, vênia máxima, na procura de parceiros externos, caso do
órgão não possua condições de arcar com os custos de produção e técnicas concernentes, do manejo da
LICITAÇÃO PÚBLICA.

 
 Não, vislumbramos ilegalidade alguma na produção de grãos em terras indígenas, haja

vista que não há na legislação pátria que impeça a atividade, bastando o seu licenciamento ambiental.
 
Nesse rumo, sendo as terras indígenas bens públicos afetados, possui a Administração

Pública o dever de zelar pela sua preservação e finalidade,  impedindo a sua exploração sem a devida
segurança e controle na sua integridade.

 
Licitação é um processo de seleção mais vantajoso visando suprir as diversas necessidade

da Administração Pública, por preço ou técnica ou ambos, onde o ato convocatório estabelece as
diretrizes a serem seguidas pelos participantes, ou seja, fixando as condições para a futura contratação.

 
Nesse diapasão, o que se pretende firmar é o afastamento dos riscos de exploração das

terras indígenas sem a devida segurança. Com o processo de seleção, poder-se-ia concretizar tudo
aquilo que assegure a preservação ambiental no modo de produção, afastando as possibilidades de
retenção da terra, estabelecendo prazo razoável e, finalmente, resolvendo-se em perdas e danos.



 
Evidente que não se aliena o usufruto, mas se aliena os frutos do usufruto, desse modo, a

remuneração do parceiro seria estabelecida na parte da produção, observando-se os custos
dispensados. Não se permitindo, sob pena de desvio de finalidade – vinculação do Ato Administrativo ao
seu objeto, remunerar as comunidades indígenas abaixo do razoável à superação de suas
necessidades, onde, estaríamos ofertando terras indígenas a custo zero.

 
As Comunidades Indígenas, decerto, deverão ser exaustivamente consultadas, a produção a

ser extraída deverá contar com estudos adequados ao etnodesenvolvimento, priorizando a vocação
tradicional com a valorização da mão de obra indígena preferencialmente, transferência de tecnologia e
os rigores ambientais à produção, e tudo mais adequado.

 
Recentemente firmou-se entendimento com a Comunidade Indígena Pareci acerca da

produção extensiva nas áreas afetas, impedindo a participação de terceiros e utilização de produtos
transgênicos.

 
Os Pareci exercem a atividade extensiva a décadas, onde se valeram de vários parceiros

externos sem devida segurança institucional, ao contrário, todos os atores permaneceram silentes, em
ouvidos moucos.

 
Entre idas e vindas surgia um TAC firmando entre o MPF e a FUNAI, até que o IBAMA

impediu a atividade sob o argumento da utilização de transgênicos e acenando com a ilegalidade da
atividade sob o aspecto de que as terras indígenas se prestam, tão somente, para reprodução física e
cultural na forma dos usos costumes e tradições, como se cultural não se dinamizasse.

 
De toda sorte, cremos na necessidade da anuência da União, lê-se FUNAI, na avença

licitada, haja vista que em caso da resolução do contrato, as de perdas e danos se houverem, não
seriam suportadas com o sacrifício da terra indígena diante da sua constitucional inalienabilidade.

 
 Tendo em vista as considerações ora tecidas, como dito, não possuímos qualquer intenção

de esgotar absolutamente nada e, não obstante, sequer possuímos segurança de que essas digressões
e citações serão, de alguma forma, aproveitadas, restando colocarmo-nos a disposição para compor os
debates se assim for do interesse institucional.

 
Ao SEAD;
 
Ao COAF.
 
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
 
 

CÉSAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620007609202076 e da chave de
acesso 787591b7

 

Documento assinado eletronicamente por CEZAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 498959261 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): CEZAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO. Data e Hora: 17-09-2020 20:16. Número de Série:
153868810631379221632740968766095216115. Emissor: AC OAB G3.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
PARECER n. 00016/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.007609/2020-76
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE DE BARRA DO GARÇAS-MT
ASSUNTOS: CONTRATO DE GESTÃO

 
EMENTA: PROPOSTAS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AGRÍCOLA ENTRE
PARTICULARES E A COOPERATIVA INDÍGENA SANGRADOURO E VOLTA GRANDE
(COOIGRANDESAN). POSSIBILIDADE JURÍDICA DE PARCERIA RURAL SUI GENERIS ENTRE
COMUNIDADE INDÍGENA E AGRICULTORES. ARTIGO 231, §§ 2º E 6°, CF/88. USUFRUTO
EXCLUSIVO DOS INDÍGENAS. UTILIZAÇÃO DA TERRA PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.
CONHECIMENTO TÉCNICO, OPERACIONAL E MAQUINÁRIO DOS AGRICULTORES. AUSÊNCIA
DE RESTRIÇÃO DO PLENO EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA PELA COMUNIDADE INDÍGENA.
IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE UM VALOR FIXO (CERTO, LÍQUIDO E
PRÉ-DETERMINADO) PELO USO DA TERRA.

 

Sr. Procurador-Chefe Nacional da PFE FUNAI,
 
RELATÓRIO
 

1. Conforme a Informação Técnica nº 31/2020/CGETNO/DPDS-FUNAI 92447104, trata-se de
"propostas de contratos denominados Termos de Cooperação Técnica  Agrícola, firmados entre
particulares e a Cooperativa Indígena Sangradouro e Volta Grande (COOIGRANDESAN)." Esta Informação
Técnica visou "realizar uma análise do ponto de vista técnico sobre a viabilidade da proposta
encaminhada à Funai. 2. Cabe, porém, ressaltar que, a meados do mês de junho, o principal signatário
dos Termos  de Cooperação Técnica Agrícola, também Presidente da Cooperativa, o cacique Domingos
Mahoro’e’o contraiu o coronavírus e veio a óbito no dia 06 de julho de 2020. Entendendo que o povo
Xavante foi o que apresentou a maior letalidade frente à COVID (Chegando a quase 10% no mês de
agosto), a análise técnica foi sobrestada nesse período até nova motivação por parte dos representantes
dos particulares neste início de setembro." Ainda conforme essa Informação Técnica, tem-se o seguinte:

 
Os Termos de Cooperação Agrícola, conforme foram assinados, preveem para a
Cooperativa as seguintes obrigações (Ver Cláusulas Terceiras Termos 1 a 6 em SEI n°
2447054,2447067, 2447085, 2447094, 2447101 e 2447111):

a) Fornecer a área para cultivo devidamente demarcada por coordenadas geográficas, com
anuência da FUNAI e devidamente liberada pelos órgãos ambientais;

b) Responder aos processos ambientais e políticos para garantir o uso agrícola da área.

5.Já para os cooperantes, nessa mesma Cláusula, temos que:

a) Avaliar tecnicamente as áreas disponibilizadas para plantio e implantar as culturas
respeitando as técnicas exigidas pela Legislação vigente no Estado pelas expensas do
COOPERADOR.

b) Prestar assistência técnica nas Lavouras de Cooperação.

c) Orientar as atividades inerentes a execução da lavoura Cooperativa dentro das áreas

envolvidas, verificar a exata aplicação dos insumos e avaliar os resultados por meio
dosprofissionais habilitados.

d) Promover, sempre que possível, metodologias participativas que envolvam a
Cooperativa, tais como cursos de capacitação, dias de campo e outras, principalmente
sobre os seguintest emas: tecnologias apropriadas à condução das lavouras comunitárias e
formas cooperativas deprodução.

e) Utilizar sempre que possível o controle biológico de pragas, doenças e invasores.

f) Utilizar até 25% (vinte e cinco por cento) de mão-de-obra, através de povos Indígenas, os
quais terão que ser qualificados pelo SENAR e SINDICATO RURAL PATRONAL DEPRIMAVERA
DO LESTE/MT.

g) Acondicionar devidamente, de acordo com a legislação, as embalagens de defensivos
utilizadas.

6.O segundo ponto que merece destaque é o modo de pagamento escolhido no processo
contratual:

DA PARTILHA

Tendo em vista que a área a ser explorada encontra-se bruta sem nenhuma benfeitoria, e
todo o processo de abertura, correção e adubação do solo ocorrerá por expensas do
COOPERADOR este, repassará para a COOPERATIVA, na primeira safra 01 (uma) saca de
soja por hectare, as quais irão acrescendo, anualmente, em 01 (uma) saca de 60Kg a cada
safra, até chegar à totalidade de10 (dez) sacas de 60Kg de soja por hectare no décimo ano,



padrão comercial, que serão depositados em armazém indicado pela COOPERATIVA.

Parágrafo primeiro: Fica avençado, ainda, que na safra 2023/204 (sic) em diante, sem
prejuízodas sacas de soja estipulado no "caput" dessa cláusula, obrigatoriamente será
acrescida 01 (uma) saca de milho de 60Kg, fixo, por hectare até o décimo ano, padrão
comercial, que serão depositados em armazém indicado pela COOPERATIVA.

7.Por fim, o último quesito a destacar é o prazo de vigência que é de dez anos a contar
dasafra 2020/2021.

8.Sobre esses três pontos, cabem as reflexões abaixo. Na primeira responsabilidade do
indígenas, de "Fornecer a área para cultivo", seria necessário verificar se há conformidade
se contrastada com as salvaguardas emitidas na PET 3.388. Neste caso, inclusive, os
Termos fixam um percentual  máximo (e não mínimo) de trabalhadores indígenas "Utilizar
até 25% (vinte e cinco por cento) de mão-de-obra, através de povos Indígenas" e se isso
compromete a posse indígena. Ademais, importante verificar se há tipificação dos contratos
enquanto arrendamentos, mesmo que chamados de Termos de  Cooperação Técnica
Agrícola, quando se fixam valores de retribuições certas, escalonadas ao longo dos dez
anos ("01 (uma) saca de 60Kg a cada safra, até chegar à totalidade de 10 (dez) sacas de
60Kg desoja por hectare no décimo ano" e "01 (uma) saca de milho de 60Kg, fixo, por
hectare até o décimoano").

DA ANÁLISE TÉCNICA

9.Do ponto de vista técnico, em resumo, o projeto propõe abrir uma área de
pouco mais de 11.000 hectares na Terra Indígena Sangradouro, para plantio de
grãos, em especial soja e milho safrinha. Conforme a Análise de Viabilidade
Técnica no SEI n° 2447010, “os custos para os parceiros de 1.500 ha giram em
torno de R$ 3.735.000,00 (...) que serão aplicados em 02 anos pois determinou-
se que cada parceiros abrirá 50% da área por ano ” e estariam distribuídos
conforme os Mapas apresentados (SEI n°2447010). Conforme seção acima, o
modo de concretizar essa áreas produtivas seria por meio de Termos de
Cooperação Técnica Agrícola.

10.Como é de amplo conhecimento, a cultura da soja requer de cuidados mais sofisticados
de que outras culturas agrícolas devido a ter janelas mais estreitas para a aplicação de
insumos, defensivos agrícolas e da própria colheita; falhas na mobilização dos recursos
humanos e dos maquinários durante essas janelas podem levar a baixas consideráveis na
produtividade, gerando grandes prejuízos.

11.Cabe destacar que, hoje em dia, os representantes do povo Xavante desta
região possuem pouca experiência na administração de cadeias produtivas mais
complexas do agronegócio, se comparados aos Paresi, por exemplo. Seria a primeira
vez que os indígenas estariam envolvidos na plantação de soja e teriam uma enorme
dificuldade de protocolar um processo de licenciamento ambiental, preenchendo a Ficha de
Cadastro Ambiental no âmbito do SISLIC/Ibama. É claro que a Funai pode e deve assessorá-
los nesse sentido, mas nossa opinião técnica é que isso deva ocorrer após os mesmos
gerenciarem uma ou duas safras de uma cultura agrícola mais simplificada.

12. Da proposta contratual, verifica-se que todas as obrigações do ponto de vista
técnico da produção estavam atribuído aos não-indígenas e os indígenas não
possuem nenhuma responsabilidade nesse sentido; acredita-se na necessidade
de focal em um processo de aprendizagem na prática em escala menor mas que,
desde já, apresente obrigações técnicas aos indígenas.

13.Sendo assim, conforme seção a seguir, sugere-se redimensionar a área pensada
para a produção, assim como adotar, em um primeiro momento, culturas
agrícolas mais simples e em instrumentos de mais curta duração: entende-se que
para preparar o plantio de soja seria necessário um investimento inicial grande, mas para
um processo de aprendizado em menor escala, pode se pensar também em instrumentos
com vigência de até 02 ou 03 anos, prorrogáveis por igual período. Ademais, é importante
lembrar que, devido o falecimento do cacique Domingos, seria imprescindível verificar
quem o substituiria na Presidência da Cooperativa, assim como quem representaria a
Cooperativa nos novos instrumentos a serem assinados; e, nesse sentido, que os indígenas
assumam melhor algumas atividades técnicas de acordo com a sua capacidade técnica já
instalada.

ENCAMINHAMENTOS

14.Sugere-se encaminhar estas considerações à PFE para análise do ponto de vista
jurídico.Após isto, podemos contribuir com a modelagem de um contrato que possa ser
viável do ponto de vistatécnico e jurídico. Posteriormente, poderemos encaminhar também
esta manifestação ao Procurador daRepública que acompanha o caso para que também
contribua com a modelagem contratual. (grifei)

 

2. Conforme INFORMAÇÕES n. 00013/2020/FUNAIMT/PFE-FUNAI-MT/PGF/AGU, o tema proposto
constitui "hodiernamente um dos mais árduos desafios da FUNAI, gerar renda às Comunidades Indígenas
através da utilização racional e comunitária das terras afetadas ao usufruto exclusivo, conjugando a
legislação de regência de proteção desses territórios e os interesses comunitários na satisfação de suas
necessidades." E argumentou o seguinte do ponto de vista jurídico:

 
Pois bem. O § 6° do art. 231 da CF, dimensionada o tratamento adotado acerca da
ocupação dessas terras, nulificando, pleno iure, toda e qualquer forma de retenção e/ou
exploração dessas terras por terceiros, verbis:
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das



riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante
interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
 Do mesmo modo, a legislação infraconstitucional sedimentada na Lei n.° 6.001/73, ao
nosso ver perfeitamente recepcionada a nova ordem constitucional naquilo que não lhe
impõe contradições e/ou antagonismos, insculpe no art. 18 a vedação expressa do
arrendamento das terras indígenas, verbis:
As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio
jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos
silvícolas.
O novo Codex Civil (2002), não se preocupou em regular o arrendamento, cabendo a
legislação especial tal tarefa – Estatuto da Terra, Lei n.° 4.504/64 (art. 95) e seu
regulamento, Decreto n.º 59.566/66. Desse modo, define-se o arrendamento como a
cessão onerosa do uso e gozo de um imóvel rural, em parcelas ou não, arts. 3° do Decreto
mencionado, verbis:
Art. 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista,
mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.
(...)
Vê-se, pois, que esse negócio jurídico, sem maiores dificuldades, restringe não só a posse
da terra como autoriza a sua exploração por terceiros indistintamente, praticamente seria a
alienação do usufruto, vedação, inclusive, estabelecida no Cód. Civil, art. 1.393, verbis:
Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por
título gratuito ou oneroso.
E se isso não bastasse, o arrendatário poderá reter a posse da terra até que se resolva
definitivamente o contrato, desta feita na forma do art. 95 da Lei 4.504/66, verbis:
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:(...)VIII - o
arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e
úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do
solo; e, enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis,
poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos
do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;
Resta-nos a possibilidade da parceria rural, art. 96 da Lei 4.504/66 e, ex vi do art. 4° do
Decreto 59.566/66, verbis:
 Art. 4°. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal
ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de
matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força
maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções
que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da
Terra).
Na parceria, há o requisito da partilha de riscos, dos frutos, produtos ou lucros que as
partes estipularem. É uma espécie de sociedade capital-trabalho, onde o dono da terra
entra com o imóvel e o parceiro com o trabalho, partilhando os lucros ou prejuízos que o
empreendimento possa ter.

Apesar, da ausência previsão legal à retenção da posse da terra nas avenças destinadas a
parceria rural, esse contrato segue a mesma dinâmica do arrendamento acerca da sua
renovação, necessitando seja efetivada notificação ao parceiro não proprietário, ao mesmo
tempo é contrato de prazo mínimo, ex vi do art. § 2º do artigo 22 do Decreto nº 59.566
/1966 e, art. 96, I da Lei n.° 4.504/66.

Inicialmente, vejamos o aresto acerca da notificação mencionada.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA
AGRÍCOLA. PEDIDO DE RETOMADA. NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
1. No contrato de parceria agrícola não se admite a denúncia vazia, devendo o pedido de
retomada do bem imóvel ter sempre como causa subjacente um dos motivos admitidos na
legislação de regência (artigo 22, caput e § 2º, do Decreto nº 59.566/1966). 2. No caso dos
autos, a denúncia não pode ser considerada vazia, porquanto efetivada a notificação
extrajudicial a que se refere o § 2º do artigo 22 do Decreto nº 59.566/1966,
tempestivamente, no ano de 2009, tendo, ademais, as instâncias ordinárias assentado que
desde 2005 o parceiro agricultor tinha plena ciência da intenção da parceira proprietária de
retomar o imóvel para uso próprio. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1535927
RS 2012/0128260-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
13/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2015).
Estatuto da Terra:

Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão os
seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes, será no
mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da colheita, pendente,
observada a norma constante do inciso I, do artigo 95.



(...)

Não, vislumbramos ilegalidade alguma na produção de grãos em terras indígenas, haja
vista que não há na legislação pátria que impeça a atividade, bastando o seu licenciamento
ambiental.

(...)

Nesse rumo, sendo as terras indígenas bens públicos afetados, possui a Administração
Pública o dever de zelar pela sua preservação e finalidade, impedindo a sua exploração
sem a devida segurança e controle na sua integridade.

(...)

As Comunidades Indígenas, decerto, deverão ser exaustivamente consultadas, a produção
a ser extraída deverá contar com estudos adequados ao etnodesenvolvimento, priorizando
a vocação tradicional com a valorização da mão de obra indígena preferencialmente,
transferência de tecnologia e os rigores ambientais à produção, e tudo mais adequado.

Recentemente firmou-se entendimento com a Comunidade Indígena Pareci acerca da
produção extensiva nas áreas afetas, impedindo a participação de terceiros e utilização de
produtos transgênicos.

Os Pareci exercem a atividade extensiva a décadas, onde se valeram de vários parceiros
externos sem devida segurança institucional, ao contrário, todos os atores permaneceram
silentes, em ouvidos moucos.
Entre idas e vindas surgia um TAC firmando entre o MPF e a FUNAI, até que o IBAMA
impediu a atividade sob o argumento da utilização de transgênicos e acenando com a
ilegalidade da atividade sob o aspecto de que as terras indígenas se prestam, tão somente,
para reprodução física e cultural na forma dos usos costumes e tradições, como se cultural
não se dinamizasse.

(...)

Tendo em vista as considerações ora tecidas, como dito, não possuímos qualquer intenção
de esgotar absolutamente nada e, não obstante, sequer possuímos segurança de que essas
digressões e citações serão, de alguma forma, aproveitadas, restando colocarmo-nos a
disposição para compor os debates se assim for do interesse institucional.

3. É o relatório.
 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Possibilidade jurídica de parceria rural sui generis entre comunidade indígena e
agricultores

4. A base da fundamentação jurídica foi feita nas INFORMAÇÕES n. 00013/2020/FUNAIMT/PFE-
FUNAI-MT/PGF/AGU, transcrita em quase sua integralidade no relatório. O intuito é complementar tais
Informações com manifestação que contribua com a modelagem de um contrato que possa ser viável do
ponto de vista jurídico. O que a COOPERATIVA INDÍGENA SANGRADOURO E VOLTA GRANDE requereu foi
análise de uma espécie de parceria por meio de contrato denominado Termo de Cooperação Técnica
Agrícola.

 
5. De acordo com o art. 231, § 2°, da CF/88, "as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes." Assim, não se pode admitir que terceiros, não índios, ingressem em área de
usufruto indígena para realizar atividades agrícolas. Embora não haja jurisprudência sobre a
possibilidade de parceria agrícola em terras indígenas, o art. 94 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de
1964, veda essa possibilidade de parceria por serem bens púbicos, ressalvadas razões de segurança
nacional; áreas de núcleos de colonização pioneira; e/ou forem motivo de posse pacífica e a justo título,
reconhecida pelo Poder Público, antes da vigência desta Lei.

 
6. Todavia, o art. 18 da Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio), Lei posterior e especial ao Estatuto da
Terra, prevê que as "terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou
negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos
silvícolas. § 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades
indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou
extrativa." No caso Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esta previsão contida
no Estatuto do Índio é, a princípio, constitucional, ao estabelecer na condicionante 14 que as terras
indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico, que restrinja
o pleno exercício do usufruto e da posse direta pela comunidade indígena.

 
7. Nessa linha, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre
Povos Indígenas e Tribais - Decreto 5.051/2004 -, também não permite a cessão da posse ou da
exploração de terras de ocupação tradicional indígena para terceiros estranhos à comunidade indígena,
conforme art. 17, 3, e art. 18: "Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se
aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos seus membros para
se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes. Artigo 18. A lei deverá
prever sanções apropriadas contra toda intrusão não autorizada nas terras dos povos interessados ou
contra todo uso não autorizado das mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos deverão adotar
medidas para impedirem tais infrações.

 
8. Dessa feita, as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento, mas podem ser
objeto de qualquer ato ou negócio jurídico que não restrinja o pleno exercício da posse direta pela



comunidade indígena, sem que com isso possibilite a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou
comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade
agropecuária ou extrativa. Assim, a comunidade indígena pode firmar parceria com agricultores, tendo
como intento a utilização da terra para produção agrícola, utilizando-se do conhecimento e maquinário
destes agricultores.

 
9. Dessa forma, não índios, funcionários ou não dos parceiros, não poderão realizar os atos
necessários ao cultivo e à colheita. Tais atos e outros atos correlatos devem ser praticados pelos
próprios indígenas, pois somente eles podem realizar atividade agropecuária no interior de terras
indígenas. Isso, todavia, não impede que o parceiro disponibilize mão de obra para capacitar ou
complementar a mão de obra indígena para realização do cultivo e da colheita dos grãos objeto do
contrato.

 
10. Desse modo, não há impedimento normativo para que os indígenas possam se valer de
serviços de não índios para o exercício de atividades rurais dentro da terra indígena. O usufruto
exclusivo aos indígenas não impede que terceiros os auxiliem em tais atividades. Pode ocorrer, por
exemplo, o aluguel de um equipamento com o seu operador, a contratação de um não índio para
transmissão de uma técnica de cultivo, dentre outros. Assim, não haverá a perda da posse indígena,
estando cumprido o mandamento constitucional e legal de garantia ao usufruto exclusivo.

 
11. Frise-se que é necessário o acompanhamento da atividade que se pretende desenvolver e
verificar se a extensão da atividade não prejudicará as atividades de uso e exploração da terra feitas
pelos indígenas, o usufruto da comunidade e/ou inviabilizará a reprodução física e cultural do grupo
indígena. O objetivo é implementar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável e de função
social da propriedade, de forma que a Comunidade Indígena passe a usufruir de forma satisfatória, em
maior escala, dos benefícios da terra que detém a posse. 

 
12. Importante dizer que, no dia a dia do campo, esses contratos transmutam-se com muita
facilidade, ou seja, em um ano, por exemplo, um arrendador pode pagar um valor líquido e certo para o
grupo indígena arrendatário durante a entre-safra, o que caracteriza arrendamento, mas em seguida
compartilhar os riscos e dividir o lucro em 50% com a comunidade para a safra, o que caracterizaria
parceria rural. Independente da nomenclatura que seja utilizada - prestação de serviços, parceria rural,
cooperação rural -, o que determina o tipo de contrato é a situação factual. No contrato de
arrendamento o arrendador receberá do arrendatário um valor fixo (certo, líquido e pré-determinado)
pelo uso da terra.

 
13. Confirma-se a transferência de posse no momento em que a cooperativa não possui
nenhuma obrigação do âmbito do processo de produção, ou somente obrigação mínima, mas possui a
obrigação de fazer o pagamento em produto; e o cooperado acumula todas as obrigações da cadeia
produtiva, que em uma lavoura mecanizada passa pela compra dos insumos, a disponibilização dos
equipamentos para produção, a contratação da mão de obra necessária, o preparo do solo, o plantio, a
aplicação de defensivos agrícolas, a colheita, o transporte da produção e comercialização.

 
14. O presente caso é uma combinação de institutos jurídicos para que as normas não sejam
infringidas. Convém utilizar algumas regras da parceria rural, prevista no Decreto no 59.566, de 14 de
novembro de 1966, e algumas normas do contrato de integração. Isso porque a Cooperativa e o
Cooperado deverão em conjunto produzir a commoditie: a comunidade indígena ficará responsável pelo
plantio, colheita e fornecimento da produção primária, e o parceiro pela operacionalização técnica desse
processo. Ao final, eventual produto deverá partilhado entre os parceiros, e este ficará responsável
pela fase seguinte da cadeia, agregando valor às commodities colhidas.

 
15. Ocorre que, conforme a Informação da área técnica da FUNAI, o contrato em análise contém
todas as obrigações da produção atribuídas aos não indígenas, o que a normativa vista sobre o tema
não permite. Não haveria ilegalidade se fosse de fato um contrato de prestação de serviços específicos,
por exemplo, locação de maquinário para que os indígenas pudessem realizar o processo produtivo, ou
um contrato para partilha de riscos e dos lucros nas proporções que estipularem. 

 

Características contratuais dessa parceria sui generis

16. Os contratos de direito agrário são regidos por elementos de direito privado, público e

social, de observância obrigatória e, por isso, irrenunciáveis[1], tendo como finalidade principal a
proteção daqueles que, pelo seu trabalho, tornam a terra produtiva e dela extraem riquezas, conferindo

efetividade à função social da propriedade.[2] No direito agrário, "a autonomia da vontade é minimizada
pelas normas de direito público (cogentes) e, por isso mesmo, devem prevalecer quando há uma
incompatibilidade entre as normas entabuladas pelas partes e os dispositivos legais concernentes à
matéria. Não é possível a renúncia das partes a certos direitos assegurados na lei tidos como

indisponíveis/irrenunciáveis ou de ordem pública."[3]

 
17. No caso em comento, é possível aventar uma parceria na qual uma comunidade indígena e
não índios, por tempo determinado, acordam quanto a um uso especifico de parte ou partes de uma
terra indígena, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser
exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe
entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem



animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, bem
como dos lucros havidos nas proporções que estipularem. 

 
18. Utilizando-se dos tipos de parcerias  previstos no art 5º, do mencionado Decreto, o presente
caso abrange a parceria agrícola, que tem o objetivo exercer a atividade de produção vegetal, bem
como extrativa, que possui o objetivo de extração de produto agrícola. Quanto à eventual safra, é
necessário que haja no contrato em análise uma melhor partilha das sacas de soja por hectare, sob
pena de ocorrer enriquecimento ilícito do parceiro, responsável por fornecer os recursos e técnicas
operacionais. Da mesma forma, e com o intuito de não configurar trabalho escravo, também é preciso,
paralelamente à fixação do preço a ser pago pelos recursos operacionais, fixar um percentual máximo a
ser utilizado para pagamento de tais recursos.

 
19. No caso em tela, o contrato em análise denominado Termo de Cooperação Técnica
Agrícola prevê a utilização de até 25% da mão de obra indígena, e a partilha mediante pagamento na
primeira safra de uma saca de soja de 60 quilos por hectare, por ano, a cada safra, pelo preço de
setenta reais a saca da soja. Este parecer não se presta a adentrar no mérito da vantagem econômica
ou não do contrato em análise, mas a partilha deve ser analisada para evitar que o contrato em apreço
seja considerado contrato de arrendamento. Assim, aconselha-se, no presente caso, em que a
comunidade indígena possui a terra e a mão de obra, e que os investimentos são do parceiro, que haja a
definição de uma percentagem das sacas para cada parceiro, sugerindo-se o montante de cinquenta
porcento para cada.

 
20. Outra sugestão é a previsão no contrato de que toda a safra seja vendida ao parceiro, por
uma percentagem do valor da saca de marcado, com o abatimento do valor investido pelo cooperado,
valor este que se sugere que seja diluído ao tempo da vigência do contrato de dez anos. Convém
exemplificar com base nos dados fornecidos nos documentos juntados no sequencial 1: como os custos
para cada parceiro, em uma área de 750 ha, giram em torno de RS 1.867.500,00, esse valor dividido por
dez anos é igual a R$ 186.750,00. Considerando o lucro bruto hipotético de R$ 2.625.000,00 anual
(750ha*50 sacas*R$70,00R$/CS), seria devido à comunidade o valor, por exemplo, da percentagem de
90% do valor de mercado da saca (R$ 63,00), o que totaliza o valor de R$ R$2.362.500. Assim, o valor a
ser pago à comunidade seria de R$ 1.989.000,00 (R$2.362.500 - R$ 186.750,00), valor este que deverá
ainda sofrer redução com os custos com tributos e transporte da colheita. 

 
21. A vantagem do contrato para a comunidade indígena é ter investimentos em áreas
passíveis de produção, bem como aprender sobre agricultura e usufruir do fruto desse investimento, que
pode ser utilizado para a independência financeira dos indígenas, e consequentemente da melhoria da
alimentação e da saúde, e da preservação da cultura, tradição, identidade e descendência. Como
exemplo, convém citar a experiência dos Povos Parecis, registrada por meio do vídeo acessível em
.https://www.youtube.com/watch?v=Q4bZQX_ylMo&feature=youtu.be. Ao cooperado, as vantagens
também são diversas, como a de ter o investimento na terra revertido ao seu patrimônio, bem como a
possibilidade de beneficiar a soja e/ou de exportá-la com valor agregado e superior ao valor pago pela

saca[4].
 

22. Convém frisar que o valor investido pelo cooperado será, neste caso, abatido do lucro
da comunidade indígena pelo seu preço de custo. Assim, o valor da operacionalização do negócio, como
o valor gasto com fertilizantes e inseticidas, deve ser o valor de custo dos produtos, insumos, cursos e
etc.. Dentre as variáveis que compõem o custo de produção, os insumos representam o maior gasto,
estando os fertilizantes em primeiro lugar, que embora tenham reduzido, ainda representam grande

parte do custo total[5]:

 
 



23. Frise-se que, caso as sacas de sojas não superem o investimento anual do cooperado de
aproximadamente R$ 2490,00 por hectare, a comunidade indígena não terá lucro e sugere-se então que
ela não pague ao cooperado o valor investido. Neste caso de insucesso, aconselha-se o pagamento do
cooperado aos trabalhadores indígenas, assegurando-se a eles ao menos o valor do salário previsto na
categoria de produtor rural. Assim, sugere-se que os riscos atinentes ao caso fortuito e força maior do
empreendimento rural ficam a cargo do cooperado. 

 
24. Aconselha-se ainda que haja previsão nos contratos quanto ao destino do fruto da colheita,
se será transportado ou armazenado na terra indígena, uma vez que a guarda no local exige espaço e
benfeitorias apropriadas. 

 
25. Quanto à Cláusula da Rescisão do contrato, convém opinar a favor de inclusão do dever de
as partes ressarcirem eventuais custos que tiveram pela prática da atividade, o que inclui as benfeitorias
úteis e necessárias eventualmente feitas, até então não ressarcidas, para também evitar o
enriquecimento ilícito.

 
26. O contrato em análise está em consonância com o que prevê o art. 13, do Decreto
59.566/66, que disciplina que os contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão
obrigatoriamente com cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social
e econômica dos contratantes, que no caso são a comunidade indígena e os cooperados. 

 

27. Sobre o ciclo de produção agrícola, convém ressaltar os esclarecimentos abaixo [6]:
 
 



 
 

28. Assim, o ciclo de produção demanda atividade o ano inteiro: "se inicia no planejamento
estratégico com base no cenário nacional e internacional de commodities agrícolas atuais e futuras. As
definições estratégicas norteiam a elaboração do planejamento agrícola de cada ano, no qual são
definidos todos os insumos necessários para a safra, dentro das peculiaridades de cada cultura. Após a
aquisição e entrega dos insumos nas Fazendas, inicia-se a execução das operações agrícolas, como o
preparo do solo, a semeadura, adubação, controle de pragas, doenças, plantas daninhas e colheita. (...)
O fluxo dessas atividades ocorre durante todo o ano, principalmente nas Fazendas em que as condições

climáticas permitem o cultivo da safra e da 2ª safra."[6]

 
29. Conforme a Informação Técnica nº 31/2020/ CGETNO/DPDS-FUNAI 92447104, os indígenas
não possuem nenhuma responsabilidade no contrato em comento, e aconselhou-se que o processo de
aprendizagem ocorra em escala menor, com obrigações técnicas aos indígenas. A mencionada
informação técnica sugeriu, portanto, o redimensionamento da área pensada para a produção, assim
como a adoção, em um primeiro momento, de culturas agrícolas mais simples e em instrumentos de
mais curta duração.

 
30. Não obstante, convém sugerir que a escala de produção a ser adotada também respeite um
planejamento agrícola, que  é a etapa crucial do processo de produção agrícola e é idealizado com base
em estudos detalhados do mercado de commodities atual e futuro, nas previsões climáticas e nos custos
de produção. Nessa etapa, a equipe de planejamento agrícola realiza uma avaliação criteriosa dos
fatores que interferem na produção e, com base em decisões técnicas, são planejados todos os insumos
necessários para promover o desenvolvimento adequado de cada cultura, visando explorar o seu

potencial produtivo com a qualidade exigida.[6]

 
31. O planejamento agrícola é realizado com os técnicos no período de janeiro a março de cada
ano, no qual são definidas as culturas, operações, fertilizantes, corretivos, defensivos, sementes e
máquinas. O planejamento estratégico também permite uma análise de longo prazo e permite buscar
oportunidades de mercado, oportunidades de compra de insumos e vendas de commodities. Convém
ainda destacar que toda a cadeia de produção necessita de um planejamento eficiente, que somente é
alcançado com a qualificação constante da mão de obra e utilização de máquinas de alto desempenho

operacional e qualidade da operação.[6]

 
CONCLUSÃO
 

32. Diante do exposto, opina-se no sentido de que os contratos agrários de parceria sui generis,
em terras indígenas, somente serão constitucionais caso atendido o disposto neste Parecer, em especial
o explicitado nos parágrafos 8, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

 
33. Por fim, tem-se que a presente análise cingiu-se aos aspectos jurídicos da matéria proposta
e de regularidade processual, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, financeiros ou que exijam
exercício da discricionariedade administrativa dos setores e gestores competentes desta Fundação.
Neste sentido, cabe a este órgão jurídico de execução da Procuradoria-Geral Federal, vinculada à
Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, sem adentrar em
aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem, reitere-se, analisar aspectos
de natureza eminentemente técnico-administrativa, à luz do que dispõe o art. 131, da Constituição



Federal de 1988, art. 10, §1º, da Lei n.º 10.480/2002 c/c o art. 11 da Lei Complementar nº 73/93 e art.
37, II e IX, da Lei Federal 13.327/2016 e art. 37, II, da Medida Provisória nº 2292/43, os quais preveem a
atribuição aos advogados públicos a emissão de pareceres quanto a minutas de atos normativos.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 24 de setembro de 2020.
 

ANDRÉA SANTIAGO DRUMOND
PROCURADORA FEDERAL

Coordenadora de Assuntos Finalísticos - COAF PFE FUNAI SEDE
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620007609202076 e da chave de
acesso 787591b7

Notas

1. ^ Lei nº 4.947/66:Art. 13. Os contratos agrários regulam-se pelos princípios gerais que regem os
contratos de Direito comum, no que concerne ao acordo de vontade e ao objeto, observados os
seguintes preceitos de Direito Agrário:IV - proibição de renúncia, por parte do arrendatário ou do
parceiro não-proprietário, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou
regulamentos;Decreto nº 59.566/66:Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua
forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais
e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13,
incisos III e V da Lei nº 4.947-66);I -Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas
em Leis ou Regulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados (art.13, inciso IV da
Lei número 4.947-66);Desse modo, a Lei e o regulamento estabelecem a proibição de renúncia, no
arrendamento rural ou no contrato de parceria, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou
regulamentos.Isso ocorre porque

2. ^ STJ. 4ª Turma.REsp 1.182.967-RS, Rel. M i n . Luis Felipe Salomão, julgado em
9/6/2015(Info 564).

3. ^ (OLIVEIRA, Marcelo Borges Proto de. Direito agrário contemporâneo. Organizador Sergio
Matheus Garcez. Goiânia: Editora Vieira, 2012, p. 198).

4. ^ "se o grão fosse beneficiado aqui, geraria empregos e riqueza. “Quando você exporta a soja,
você exporta um monte de água junto, exporta um monte de emprego junto, se você pudesse
elaborar essa soja aqui. A principal vantagem da industrialização é reter os insumos, valorizá-los e
exportar os produtos valorizados”, defendeu Fernandes.Se a soja fosse transformada no Tocantins
beneficiaria também os agropecuaristas do estado, na concepção de Queiroz. Ele explicou que
hoje, mais de 90% da ração animal é composta por farelo de soja e milho. Como no estado ainda
não tem uma indústria de esmagamento de soja em funcionamento, o próprio mercado interno
fica prejudicado. Isso porque os criadores de gado, aves e suínos precisam importar o produto. "É
contra mão. O custo se torna alto por causa da tributação, do frete. Temos sim que continuar
vendendo as commodities, mas temos que industrializar ao máximo para atendermos ao próprio
mercado interno tocantinense. A geração de renda pode quase dobrar quando o produto é
acabado", afirmou."http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/02/producao-de-soja-aumenta-
no-mas-faltam-industrias-de-beneficiamento.html

5. ^ https://blog.aegro.com.br/custo-de-producao-de-soja/
6. a, b, c, d https://www.slcagricola.com.br/modelo-de-producao/

Documento assinado eletronicamente por ANDREA SANTIAGO DRUMOND DE ALMEIDA, de acordo com
os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 503190000 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): ANDREA SANTIAGO DRUMOND DE ALMEIDA. Data e Hora: 26-09-2020 15:05. Número de Série:
17267670. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.



PRM-BDG-MT-00012272/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT

1º OFÍCIO

 
Referência: nº PRM-BDG-MT-00011573/2020

Despacho nº 1502/2020/GABPRM1-EPAA

 

 

1.  Relatório.

  Sob análise, proposta de termo de Cooperação Técnica Agrícola, a ser
entabulado entre a COOIGRANDESAN (Cooperativa Indígena Sangradouro e Volta Grande)
e particulares, interessados na “execução de Cultivo de Lavoura Cooperativa, safra
2020/2021, em obediência ao que preceituam as disposições contidas na Legislação vigente e
nas cláusulas e condições que seguem”.

  A este respeito, instaurou-se procedimento administrativo no âmbito da 6ª
CCR para “Acompanhar as tratativas do projeto de implementação de roça mecanizada na T.I
Sangradouro". A demanda foi apresentada pela Cooperativa Indígena Sangradouro e Volta
Grande, em reunião realizada no dia 22 de outubro de 2020, via videoconferência, com
representantes da cooperativa, FUNAI, SENAR e Sindicato Rural, a qual está gravada e
inserida nos autos e no acervo deste 1º Ofício.

                A COOINGRANDESAN, previamente à reunião, apresentou CNPJ da cooperativa;
ata da assembleia e estatuto de constituição; ata de alteração do sócio administrador, alvará de
funcionamento, resumo do projeto principal e minuta do termo de cooperação técnica. Ao
final, ficou consignado que a FUNAI disponibilizaria o acesso aos documentos que instruem
os autos instaurados por ocasião da proposta de projeto de implantação de roça mecanizada
na T.I Sangradouro. Na mesma data, o envio de cópia integral dos autos do SEI nº
08620.007609/2020-76, foi providenciado pela autarquia indigenista.

                     Pois bem. Em 29 de outubro de 1991, o Decreto nº 249/ PE, homologou a
demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área
indígena Sangradouro/Volta Grande, localizada nos Municípios de General Carneiro, Poxoréu
e Novo São Joaquim, no Estado do Mato Grosso, com superfície de 100.280,3969ha (cem mil

Av. Salomé José Rodrigues, n. 49, Bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT, CEP 78601-234.
Tels: (66) 3401-2577 /3401-7908 /3401-2584. www.protocolo.mpf.mp.br.
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e duzentos e oitenta hectares, trinta e nove ares e sessenta e nove centiares) e perímetro de
207.739,13m (duzentos e sete mil e setecentos e trinta e nove metros e treze centímetros).

                     A análise dos aspectos sociais que envolvem a questão indígena na Terra
Indígena Sangradouro, principalmente, após incursão, in loco, realizado no segundo semestre
do ano de 2019, permitiram ao MPF inferir que os membros da comunidade indígena não
possuem acesso a políticas públicas voltadas ao seu desenvolvimento sustentável contínuo e
eficiente.

                     Em relação aquele espaço territorial e sua comunidade, o MPF propôs ação civil
pública objetivando a condenação dos demandados à obrigação de prover os povos indígenas
da Terra Indígena Sangradouro com a adequada política de promoção de gestão territorial e
ambiental, consistente na implementação de projeto de gestão ambiental e territorial na terra
indígena Sangradouro, ao fortalecimento das práticas indígenas de manejo, uso sustentável e
conservação dos recursos naturais e a inclusão social dos povos indígenas, consolidando a
contribuição das Terras Indígenas como áreas essenciais para conservação da diversidade
biológica e cultural nos biomas florestais brasileiros.

                     Igualmente, buscou o MPF por meio da ação a condenação a implementação das
metas previstas nos Objetivos 1013 do Plano Plurianual da União para os anos de 2016a
2019, notadamente (i) Atender, em 45 dias, as famílias indígenas da TI Sangradouro com
projetos de etnodesenvolvimento voltados à segurança alimentar e nutricional e à geração de
renda; (ii) Executar ou apoiar, em 90 dias, projetos de recuperação e conservação ambiental
na terra indígena Sangradouro; (iii) Apoiar a elaboração, em 45 dias, do Plano de Gestão
Territorial e Ambiental – PGTA e a implementação de ações integradas na TI Sangradouro e;
(iv) promover e apoiar, em 30 dias, iniciativas de qualificação das políticas públicas e das
ações da agricultura familiar, garantindo atendimento a especificidades.

                     Assim, quanto à pretensão da cooperativa indígena, de se notar que as razões
lançadas na minuta do termo de cooperação técnica agrícola apresentada, a priori, aparentam
voltar-se a garantia do etnodesenvolvimento, sustentabilidade, e, portanto, autonomia dos
povos indígenas habitantes da T.I Sangradouro, conforme mesmo buscado pelo MPF no
cumprimento de seu papel institucional.

                     Aliás, desde logo, consigna-se que o artigo 129 da Constituição Federal foi claro
ao expor os meios com os quais o Ministério Público desempenharia as suas incumbências, e
deste dispositivo constitucional não é possível se inferir a possibilidade de atuação do
Ministério Público como órgão opinativo. Ao contrário, restaram expressamente proibidas a
representação judicial e a consultoria jurídica (inciso IX, parte final).             De igual forma,
importante registrar que as impressões aqui lançadas, incidem apenas em relação ao espaço
territorial no qual se insere a aldeia contemplada  e que esteja abrangido por atribuição desta
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PRM, no caso, eventuais aldeias inseridas município de General Carneiro e Novo São
Joaquim.

                     Feitas estas considerações e tendo em conta incumbir exclusivamente à FUNAI
a defesa judicial, extrajudicial e consultoria em relação à temática, passa-se à análise, não
consultiva e não exauriente da questão posta em tela.

2. Fundamentação.

Direto ao ponto, as objeções jurídicas comumente opostas aos projetos
similares ao que ora se pretende, circundam o seguinte raciocínio: o art. 231, §2º, da Carta
Magna, garante ao indígena o “usufruto exclusivo” de suas terras; o art. 231, §6º, da
Constituição, prevê que “são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras”, de igual modo o art. 18 do
Estatuto do Índio veda a prática de arrendamento, logo, considerando que os contratos
nominados agrários de arrendamento ou parceria, ensejariam a transferência do uso e gozo do
bem imóvel de propriedade da União e de usufruto de indígenas, à terceiro arrendatário (art.
92, §1º, Lei nº 4.504/1964) ou parceiro agrícola, inviável seria a celebração de tais espécies
de contrato.

De fato, defronta-se com impedimento expresso à pactuação de contrato de
arrendamento e com argumentos consistentes advogando pela inviabilidade da pactuação de
parceria agrícola. Além disso, imperioso reconhecer que tais espécies de contrato apresentam
cláusulas essenciais já previstas em lei objetivando a proteção do arrendatário, geralmente a
parte mais fraca - claramente não se revelando ser a hipótese do caso em questão, uma vez
que o arrendatário pretende ser a cooperativa indígena.

Aliado, a isto, usualmente argumenta-se pela existência de salvaguardas
institucionais estabelecidas no âmbito do julgamento do caso Raposa Serra do Sol (Pet 3388,
CARLOS BRITTO, STF), no sentido de proibição de arrendamento de terras indígenas ou de
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse direta
pela comunidade indígena ou pelos índios. Neste ponto, importante assinalar que a
generalidade das salvaguardas institucionais e a própria parte dispositiva da decisão na PET n.
3.388/RR, conquanto, formalmente só produzam efeitos vinculantes para o caso Raposa Serra
do Sol, revelariam verdadeiro norte para a interpretação da matéria.

Todavia, a respeito da não vinculação direta, o próprio Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos Embargos de Declaração, reconheceu que por se tratar de uma
ação popular, e, portanto, de caráter subjetivo submetido a regras e procedimentos
específicos, os efeitos do acórdão somente poderiam incidir na solução do caso concreto. É
dizer, efeitos interpartes.

Neste raciocínio, a priori, inexistiria óbice legal para celebração de contratos
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atípicos, com previsão de cooperação entre indígenas - diretamente assistidos pela FUNAI - e
terceiros interessados, não para a transferência do usufruto por alienação, mas sim, para a
alienação dos frutos do usufruto, mediante remuneração contratualmente estipulada de forma
justa e com previsão de reajustes periódicos de vinculados à índices legalmente estabelecidos.

Rememora-se que a fruição se dá pelo aproveitamento dos frutos, civis ou
naturais, e, prima facie, não esgota o bem. Sob tal enfoque, a conduta dos signatários em
firmar contratos atípicos – que renderiam frutos civis e/ou naturais –, em observância aos
preceitos aplicáveis aos negócios jurídicos e demais normas legais, deve ser considerada
atípica por estar abarcada pelo direito de usufruto garantido pelo §2º do art. 231 da
Constituição Federal.

A possibilidade aventada pela cooperativa estaria, portanto, na mesma esteira
do que dispõe o art. 15. 1 e 2 da Convenção 169 da OIT, devendo ser precedida, entretanto,
de aprofundada consulta às comunidades envolvidas.

1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas
suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o
direito desses povos a participarem da utilização, administração e
conservação dos recursos mencionados;

2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos
recursos existentes nas 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 receber indenização equitativa por qualquer dano que
possam sofrer como resultado dessas atividades.

Além disso, a prática pretendida pode ser interpretada como parte integrante do
exercício do direito de controlar o seu próprio desenvolvimento econômico (art. 7º, item 1, da
Convenção 169 da OIT), através fruição que detém sobre as suas terras.

Além disso, se por um lado a Constituição Federal atribuiu com exclusividade
aos povos indígenas o usufruto das terras por eles ocupadas, por outro lado, reconheceu o
direito fundamental a dignidade, de modo que na ausência estatal em garantir o mínimo
existencial, razoável que, respeitada a lei, as comunidades possam procurar por melhores
condições de vida, assegurando, assim, a manutenção do seu patrimônio físico e cultural.

3. Conclusão.

Em vista de tais considerações, sem a pretensão de exaurir a temática e de
exarar qualquer manifestação consultiva, desde que cumpridos os requisitos legais
estabelecidos pela ordem jurídica, o Ministério Público Federa, não se opõe à realização do
projeto apresentado, em parcela da área inserida no espectro de abrangência de sua atribuição
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territorial.

Encaminhe-se cópia da presenta manifestação a COOIGRANDESAN.

 

Barra do Garças/MT, na data da assinatura eletrônica.

 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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ANEXO 86 -
Sapiens/ AGU -
Despacho no.
02790/2020/

COAF/PFE/PFE-FUNAI/
PGF/AGU, dezembro/

2020
(1 página).



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 02790/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.007609/2020-76
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE DE BARRA DO GARÇAS-MT
ASSUNTOS: CONTRATO DE GESTÃO

 
1. O DESPACHO - ASPR/PRES/2020 (2685038) solicitou análise e manifestação da Minuta do
Termo  de  Cooperação  Técnica  Agrícola,  SEI  nº.  2567875,  que  foi  elaborada pela  CGETNO  atendendo  as
recomendações contidas na Informação n.00013/2020/FUNAIMT/PFE-FUNAI-MT/PGF/AGU (2503170), bem
no Despacho n.01081/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2503144). Esclareceu-se que que tal minuta foi
objeto de análise pela Procuradoria da República no Município de Barra do Garças-MT, conforme Despacho nº
1502/2020/GABPRM1-EPAA, SEI nº. 2679954.

 
2. Convém ressaltar  que  tal  minuta  não  foi  analisada  pormenorizadamente  por  parte  desta  PFE
FUNAI em razão desta PFE prestar consultoria jurídica às minutas da FUNAI. Contudo, convém alertar para que
se evite a utilização de termos abrangentes e abstratos, tais como "Produção Agrícola Conjunta da cultura de
arroz",  e  que contenha a  relação das  obrigações  da  cooperativa  e  do cooperado de  forma mais  específica e
completa possível.

 
3. Apesar de a mencionada minuta não conter o Ministério Público e a FUNAI como anuentes, a
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA prevê: "Qualquer controvérsia originária ou relacionada ao presente Termo
será submetida. obrigatoriamente. à Mediação por parte do Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do
Índio, com renúncia expressa a qualquer outro.". Aconselha-se que eventual mediação seja conduzida por meio de
arbitragem, em que um árbitro escolhido pelas partes poderá conduzir eventual acordo de forma profissional.

 
 
À consideração superior.
 
Brasília, 14 de dezembro de 2020.
 

ANDRÉA SANTIAGO DRUMOND
PROCURADORA FEDERAL

Coordenadora de Assuntos Finalísticos - COAF PFE FUNAI SEDE
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620007609202076 e da chave de acesso 787591b7

 

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/551888016

1 de 1 09/03/21, 14:33



ANEXO 87 -
Sapiens/ AGU -
Despacho no.
01367/2020/

GAB/PFE/PFE-FUNAI/
PGF/AGU, dezembro/

2020
(2 páginas).



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 01367/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.007609/2020-76
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE DE BARRA DO GARÇAS-MT
ASSUNTOS: CONTRATO DE GESTÃO

 
1. Aprovo parcialmente o DESPACHO n. 02790/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU.
2. Com efeito, a PFE/FUNAI não faz análise de minutas que não as da FUNAI, mas me parece
coerente que haja apreciação em face dos próprios balizamentos abstratos contidos no PARECER n. 00016/2020
/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  e  DESPACHO n.  01081/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU.  O
objetivo é saber se estamos diante de uma    minuta de arrendamento agrícola ou de uma minuta de termo de
cooperação agrícola.
3. A  avença  submetida  à  PFE/FUNAI,  nos  termos  da  minuta  apresentada,  por  atender  aos
balizamentos presentes no PARECER n. 00016/2020/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU e DESPACHO n.
01081/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU, pode ser classificada como termo de parceria agrícola (não há
inconstitucionalidade na sua subscrição pela cooperativa indígena. Não se verifica alienação de usufruto de bem
da União. Os próprios usufrutuários constitucionais - indígenas - é que estão fazendo uso da terra, nada obstante
em cooperação com agricultores não índios para transferência de know-how).
4. Contudo,  fazem-se  duas  observações:  a)  que  se  evite  a  utilização  de  termos  abrangentes  e
abstratos, tais como "Produção Agrícola Conjunta da cultura de arroz", e que contenha a relação das obrigações
da cooperativa e do cooperado de forma mais específica e completa possível; b)  que eventual mediação seja
conduzida por meio de arbitragem, em que um árbitro escolhido pelas partes poderá conduzir eventual acordo de
forma profissional. Não nos parece caso de mediação pelo MPF ou FUNAI, que cuidam de interesses abstratos
indígenas.  Saliente-se,  também,  que  a  FUNAI  não  faz  tutela  orfanológica  de  indígenas,  de  modo  que  a
cooperativa é plenamente responsável pelas obrigações contratuais que venha a assumir.
5. Encaminhe-se à CGETNO/DPDS. Ciência à Presidência da FUNAI.

 
 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620007609202076 e da chave de acesso 787591b7

 

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/552411126

1 de 2 09/03/21, 14:40



Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
552411126 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  15-12-2020  11:29.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/552411126

2 de 2 09/03/21, 14:40



ANEXO 88 -
SEI/ Funai - 2745794 -

Memorando CR
Xavante, dezembro/

2020
(2 páginas).



   

2745794                            08746.000541/2019-44

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

Memorando nº 273/2020/Segat - CR-XAV/DIT - CR-XAV/CR-XAV-FUNAI

 Em 31 de dezembro de 2020

A CGETNO

  

Assunto: Atualização - Projeto Independência Indígena.
  

1. Cumprimentando-o  cordialmente,  encaminho  a    Vossa  Senhoria  Relatórios
Imagéticos (SEI 2744668 e 2744784) do Projeto Independência Indígena, desenvolvido na Terra
Indígena Sangradouro, por meio da Cooperativa Agrícola Xavante em parceria com o Sindicato
Rural de Primavera do Leste.

2. Em visita ao local, constatou-se o início dos trabalhos com preparo de área estimada
em 1.000 hectares, destinada ao plantio de arroz (50 hectares) , milho (100 hectares) e soja (850
hectares), segundo informações dos próprios moradores da T.I. Sangradouro. Cumpre ressaltar que
a área mencionada anteriormente é a mesma constante no Relatório  2165885 , página 21, porém
em maior dimensão.

3. Considerando  a  existência  de  placa  (SEI   2744668)  indicando  a  parceria  entre
diversos orgãos, dentre eles a Fundação Nacional do Índio; que não há, até o presente momento,
qualquer  documento  ou  projeto  relacionado  protocolado  no  âmbito  da  Coordenação  Regional
Xavante; e a necessidade de acompanhamento por parte da Coordenação Regional Xavante, solicito
informações sobre o Projeto Independência Indígena, a saber: a) se algum projeto nesse sentido foi
protocolado  na  FUNAI/Sede;  b)  se  há,  por  parte  da  CGETNO,  acompanhamento  do  referido
projeto; e c) orientações sobre como a Coordenação Regional Xavante deve proceder, de modo a
acompanhar e prestar adequado suporte.

4. Ademais, reforço as considerações contidas nos Relatórios 2165756 e 2165885, e no
Memorando 87 2165943, e me coloco a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem
necessários.

 

Atenciosamente,

 
Gustavo Gomes Sanches Nunes dos Santos

SEI/FUNAI - 2745794 - Memorando http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

1 de 2 09/03/21, 14:48



Chefe - Serviço de Gestão Ambiental e Territorial
Matrícula 1925684

 

Ciente. Encaminhe-se a CGETNO.

 

Álvaro Luís de Carvalho Peres

Coordenador Regional

Documento	assinado	eletronicamente	por	Gustavo	Gomes	Sanches	Nunes	dos	Santos,	Chefe
de	Serviço,	em	31/12/2020,	às	11:32,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Álvaro	Luís	de	Carvalho	Peres,	Coordenador(a)
Regional,	em	31/12/2020,	às	11:58,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2745794	e	o	código	CRC	92A5D9AB.

Referência:	Processo	nº	08746.000541/2019-44 SEI	nº	2745794

SEI/FUNAI - 2745794 - Memorando http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...
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2810164                            08746.000541/2019-44

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

Memorando nº 29/2021/Segat - CR-XAV/DIT - CR-XAV/CR-XAV-FUNAI

 Em 29 de janeiro de 2021

A CGETNO

  

Assunto: Atualização - Projeto Independência Indígena.
  

1. Cumprimentando-o cordialmente, considerando as várias demandas apresentadas por
moradores das Terras Indígenas atendidas pela Coordenação Regional Xavante, como as constantes
nos  Processos   08746.000064/2021-31  e   08746.000065/2021-86,  relacionadas  ao  Projeto
Independência Indígena, desenvolvido na Terra Indígena Sangradouro, por meio da Cooperativa
Agrícola Xavante em parceria com o Sindicato Rural de Primavera do Leste, reitero o Memorando
29 (SEI 2810164), encaminhado à CGETNO em 31/12/2020.

2. Solicito celeridade no fornecimento de informações a respeito de como proceder
perante a situação, pois além das requisições contidas nos processos mencionados no parágrafo
anterior,  diversas  lideranças  compareceram pessoalmente  na  sede  da  C.R.  Xavante  ou  fizeram
contato telefônico, demonstrando interesse em desenvolver atividades semelhantes..

3. Ademais, reforço as considerações contidas nos Relatórios 2165756 e 2165885, e no
Memorando 87 2165943, e me coloco a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem
necessários.

 

Atenciosamente,

 
Gustavo Gomes Sanches Nunes dos Santos

Chefe - Serviço de Gestão Ambiental e Territorial
Matrícula 1925684

 

Ciente. Encaminhe-se a CGETNO.

 

Álvaro Luís de Carvalho Peres

SEI/FUNAI - 2810164 - Memorando http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...
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Coordenador Regional

Documento	assinado	eletronicamente	por	Gustavo	Gomes	Sanches	Nunes	dos	Santos,	Chefe
de	Serviço,	em	29/01/2021,	às	14:02,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Álvaro	Luís	de	Carvalho	Peres,	Coordenador(a)
Regional,	em	29/01/2021,	às	17:04,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hKp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2810164	e	o	código	CRC	D4064E1F.

Referência:	Processo	nº	08746.000541/2019-44 SEI	nº	2810164

SEI/FUNAI - 2810164 - Memorando http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...
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Nota de repúdio 

 

A Associação Xavante Warã, organização indígena que há 25 anos articula as 

comunidades Xavante na defesa do seus direitos e do território Auwé, vem a 

público repudiar o uso político que o governo federal está fazendo do povo 

Auwé Xavante, como laboratório de sua “anti-política indigenista", implantando 

cooperativas agrícolas que funcionam em parceria com o agronegócio, dentro 

da Terra Indígena de Sangradouro/MT.   
 

A riqueza de nossos repertórios culturais e conhecimentos, desenvolvidos ao 

longo dos milênios em que habitamos o cerrado, não é condizente com o 

discurso que se baseia em ideias que relacionam os povos indígenas com 

"miséria, pobreza, subdesenvolvimento”. Pobre é o projeto desse governo para 

o Brasil.  

 

Nosso povo resistiu ao contato até os anos 1960, quando pela epidemia de 

sarampo, aceitamos nos fixar em Sangradouro. Nossa terra foi reconhecida 

somente em 1991 pelo Estado brasileiro. Na atual conjuntura o governo federal 

replica o projeto falido desenvolvido pela Funai na Ditatura Militar como modelo 

de política de Estado para a questão indígena. Velhos fantasmas da tutela e do 

desenvolvimentismo que continuam, sob novas roupagens modernizantes, a 

rondar e cobiçar a riqueza do nosso território e da nossa cultura.   

 

O Sindicato Rural de Primavera do Leste/MT fundou a Cooperativa agrícola 

(COOIGRANDESAN - Cooperativa Indígena Sangradouro e Volta Grande) que 

está operando dentro da Terra Indígena Sangradouro. Em diversos registros 

realizados em vídeo há inúmeras evidências da ação desse sindicato na 

construção do projeto da Cooperativa.   



	
	
	

 

Esse "Projeto Independência Indígena", propagandeado pelo governo, foi 

aprovado e incentivado por essa gestão da Funai, em articulação com o 

Sindicato Rural de Primavera do Leste/MT. Ao contrário do que seu nome 

pretende transparecer, o projeto nada tem de independência ou autonomia 

para o povo A’Uwe Xavante. Na verdade, o projeto é mais um estimulo à 

dependência e ao arrendamento, com ares de legalidade. Sabemos que a 

finalidade última desse projeto – que é político – é de se apropriar do nosso 

território, sob falsa e hipócrita justificativa de desenvolvimento econômico das 

nossas comunidades. Antigos argumentos para novas investidas sobre os 

nossos direitos e nosso território.  
 

 É o cerco do agronegócio no cerrado e todas os seus projetos de estradas, 

centrais hidrelétricas e ferrovia, que destrói a forma de vida do Povo Auwé 

Xavante no Ró/Cerrados, nosso meio de vida, trazendo doenças e morte. A 

entrada da lógica desenvolvimentista nas terras indígenas é o caminho que o 

atual governo adota na intensificação do genocídio que estamos vivendo.	
 

Este não é um caso isolado, trata-se de uma política de Estado. A imprensa e 

as organizações indígenas tem denunciado uma série de casos paralelos entre 

outros povos e terras indígenas do Brasil.  

 

O quadro é grave, é nosso modo de vida que está ameaçado, não há 

alternativas para nossa cultura e relação com o Ró sem o cerrado. Os ruralistas 

não satisfeitos em desmatar tudo em volta das Terras Indígenas, agora com 

essa Cooperativa, entra em nossa casa e derruba mais de mil hectares de 

mata para fazer monocultura. Infinitas espécies e os animais estão ameaçados. 

Sem o cerrado, ficaremos cada vez mais dependente do agronegócio e do 

produtos dos Waradzu. Como vamos viver? 



	
	
	

 

Não bastasse todo o assédio, há ainda tentativa de intimidação às lideranças 

Auwé que se opõem ao projeto. A perseguição às lideranças e organizações 

indígenas que não se curvam aos interesses do agronegócio, da mineração 

ilegal e da exploração madeireira é atualmente uma política deliberada do 

Governo Federal. Da mesma maneira, tentam calar, através da criminalização, 

os dirigentes e lideranças de nossas organizações que denunciam a política 

genocida e diversionista do Governo Federal. Somamos nossa força à 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB e a todas as organizações 

indígenas que lutam na defesa de nossos direitos e dos nossos territórios.  
 

A Associação Xavante Warã continuará atuando por um projeto de futuro para 

o povo Auwé Xavante. As trilhas e o espíritos do Ró e a defesa e a demarcação 

dos nossos territórios são os únicos caminhos para a verdadeira autonomia 

povo Auwé Xavante  

 

Repudiamos o Projeto de Dependência Indígena ao Agronegócio, 

implementado na TI Sangradouro. Também repudiamos as proposições 

legislativas que visam dar suporte e legalizar os projetos de exploração e morte 

dos povos indígenas, como o PL 191/19 (regulamenta a mineração, 

aproveitamento hidrelétrico e outras atividades em terras indígenas) PL 

3729/14 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental) e PDL 177/2021 (denuncia a 

Convenção 169/OIT).     

 
            Associação Xavante Warã. 
      19 de maio de 2021 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI 
GABINETE-PFE/FUNAI 

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 00244/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.013060/2018-34
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL/SC
ASSUNTOS: TERRAS INDÍGENAS

 
1. Trata-se de OFÍCIO Nº 105/2020/SEGAT - CR-LIS/DIT (seq. 6) com pedido de comunicação e providências
à Justiça para que seja retirada a cerca instalada irregularmente por Wagner Portella na Terra Indígena Morro Alto,
localizada no município de São Francisco do Sul/SC declarada de posse permanente do grupo indígena
Guarani Mbyá por meio da Portaria do Ministério da Justiça n° 2.813, de 21 de agosto de 2009.
2. A demanda originou-se do Memorando nº 31/2019/COIT/CGMT/DPTFUNAI (seq. 4) na qual foi solicitada
pela Coordenação Geral de Monitoramento Territorial orientação junto à esta PFE quanto as
possíveis providências administrativas e jurídicas cabíveis para efetivar a retirada de ocupação irregular de  não
indígena, Wagner Portela e Silmar Habitzreuter, na TI Morro Alto, haja visto a instalação irregular de uma cerca
ocasionando restrição de uso e acesso de parte da comunidade indígena Guarani Mbyá. 
3. Através da COTA n. 00059/2019/PFEFUNAIIS/PFE-FUNAI-CCO/PGF/AGU (seq. 5) esta Especializada
proferiu o seguinte entendimento: 

 
(...)
Em resposta ao Memorando nº 31/2019/COIT/CGMT/DPT-FUNAI (seq. 4), entendo, que, nesse caso
específico (bem litigioso sub judice, apesar do Poder de Polícia Administrativa conferida à FUNAI, ao
invés de a própria Fundação Indigenista retirar/destruir a cerca, deve-se notificar o particular para
fins de advertência. Não surtindo efeito, deve ser feita a comunicação imediata ao Juízo, com a
documentação probatória (nome do particular, área/extensão, fotos, análise da restrição do
usufruto aos índios), pedindo-se, por meio, da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região (já
que o processo se encontra no 2º grau de jurisdição), o restabelecimento da situação anterior
bem como a aplicação de multa. Ainda, não se descarta a possibilidade de ação de danos morais em
razão da limitação perpetrada pelo particular ao usufruto indígena. Desta forma, caso a área técnica
entenda por esta orientação de comunicação ao Juízo e providências, favor remeter a demanda a esta
PFE, com as informações solicitadas acima, para ciência à PRF/4.
(...)

 
 

4. A Coordenadora COAF, após análise, encaminhou o processo "À consideração superior quanto ao
ajuizamento da ação para retirar da cerca irregular na T.I. Morro Alto".
5. São os fatos

 
6.  Há dois pontos a serem trazidos ao debate: a) A FUNAI não abraçou a tese da imemoriabilidade da posse
indígena quando da edição de vários atos normativos após 2019, em obediência inclusive à tese do marco temporal, fixada
pelo STF na PET 3388/RR. Um desses atos foi a Instrução Normativa nº 09/2020-FUNAI, lançada com base na repercussão
do marco temporal na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esses novos entendimentos pretorianos tentam dar
melhor equilíbrio e harmonização entre o artigo 5º, inciso XXII e artigo 231 da CF/88; b) A posse particular, em relação a
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territórios tradicionais indígenas, é quase sempre baseada em títulos de domínio que são inexoravelmente desconstituídos
caso haja a edição de Decreto Homologatório  Presidencial, última fase decisória, em termos fundiários, do processo
demarcatório.
7. Esses dois pontos assinalam a possibilidade de que a atuação processual da FUNAI, no que se refere à posse
indígena, só ocorra após o Decreto  Presidencial Homologatório.
8. Sob a ótica processual do interesse-utilidade da intervenção e sob a ótica da uniformização de entendimento
no seio da Entidade Indigenista, a melhor hipótese é a manutenção da tese que redunda na atuação processual da FUNAI
apenas após o decreto presidencial homologatório.
9. Assim, existe tese de defesa mínima sobre atuação processual acerca de posse indígena aprovada pela
Diretoria Colegiada da FUNAI em janeiro de 2021, pendente de análise no DEPCONT/PGF, que diz: Em ações judiciais
envolvendo interesse fundiário indígena calcado em tradicionalidade de ocupação, nas quais se discute posse
indígena, é somente obrigatória a intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em que a área
em disputa é homologada por decreto presidencial, pois a atuação antes disso carece de interesse-utilidade, uma vez
que caso demarcada a área a posse particular decorrente de título de propriedade será anulada ou haverá a
desintrusão/extrusão dos posseiros, independentemente do fundamento da posse. NUP Sapiens/Sei 08620.010608/2020-
17.
10. Tendo em vista a judicialização plural (muitas ações judiciais) sobre o tema, indago à DPT, antes de opinar à
Presidência: a) A cerca do particular foi feita a partir de posse decorrente de título de propriedade a ser anulado por potencial
decreto homologatório da TI Morro Alto? b) Existe precedente que autorize a FUNAI a praticar ato auto-executório de
retirada da cerca sem ajuizamento de ação prévia no Judiciário? c) A cerca permanece no local? d) O particular que fez a
cerca já foi contactado, por algum setor da FUNAI, para a sua retirada? d) A DPT ratifica na integralidade todas as
informações constantes da seq. 11 do presente NUP?

 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 
 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620013060201834 e da chave de acesso ca649aa7

 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO OSORIO DO VALLE SIMEAO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 592259541 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ALVARO OSORIO DO VALLE SIMEAO. Data e Hora: 09-
03-2021 19:41. Número de Série: 114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.
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2415254                            08620.007242/2020-91

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

COORDENAÇÃO DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 28/2020/COGAB - PRES/GABPR/FUNAI
Brasília - DF, 26 de agosto de 2020.

 
Aos Senhores
COORDENADORES REGIONAIS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
DIRETOR DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
DIRETOR DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OUVIDOR
  
Assunto: Invasão de propriedade particular por indígenas.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.007242/2020-91.
  

Prezados,
 
Trata-se de análise quanto à possibilidade de atuação jurídica da FUNAI em casos de invasão de propriedade

particular por indígenas integrados. Nesse sentido, ressalto a manifestação jurídica exarada pela Procuradoria Federal Especializada
junto à Funai (PFE/Funai), por meio do  Despacho n. 00876/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  (2415088), no qual restou
decidido que: 

"(...)  Nesse caso não há defesa a ser feita pela PFE FUNAI. A solução deriva do quanto estabelecido no
DESPACHO Nº 025/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU. Em resumo: Casos de invasão de propriedade particular por
indígenas integrados não geram atuação judicial da PFE FUNAI em prol dos grupos invasores. Isso seria fomentar futuras
condenações da entidade indigenista brasileira por apoio a essas ações ilícitas, ainda que as mesmas sejam denominadas de
"retomadas" e o objetivo seja forçar a demarcação territorial, que segue rito próprio previsto em decreto presidencial.". 

Nesse passo, tendo em vista que esta Presidência aprovou a manifestação jurídica, por meio do Despacho
Presidência (2415075), remeto estes autos para conhecimento da decisão proferida pela PFE/Funai, no âmbito do processo
n° 00434.026281/2019-49, a qual deve servir como orientação a ser seguida em casos concretos. 

Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente, em 26/08/2020, às 19:44, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2415254 e o código CRC 49B1DC8D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.007242/2020-91 SEI nº 2415254
 

Setor Comercial Sul Quadra 9 Bloco B, 11º andar - Bairro Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília - DF (61) 3247-6008 - http://www.funai.gov.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXO 93 -
SEI/ Funai - 1483963 -

Memorando Coit/ CGMT/
DPT, agosto/ 2019

(3 páginas).



   

1483963                            08620.013060/2018-34

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

Memorando nº 31/2019/COIT/CGMT/DPT-FUNAI

 Em 31 de julho de 2019

À Procuradoria Federal Especializada junto à Fundação Nacional do Índio

  

Assunto: Retirada de cerca irregular na Terra Indígena Morro Alto
 

1. Trata-se  de  solicitação  de  orientação  junto  à  Procuradoria  Federal  Especializada
quanto às providências administrativas e jurídicas cabíveis para efetivar a retirada de ocupação
irregular de não indígenas na TI Morro Alto, que vem ocasionando restrição de uso e acesso de
parte da TI pela comunidade Guarany Mbyá.

2. A TI Morro Alto situa-se no município de São Francisco do Sul-SC e foi declarada
de posse permanente  do grupo indígena Guarani  Mbyá por  meio de portaria  do Ministério  da
Justiça n° 2.813, de 21 de agosto de 2009.      Desta maneira cabe à União, através da    Funai, a
garantia aos indígenas da posse permanente da área o usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios
e  lagos,    nos  termos  do  art.  231  C/F  e  legislação  correlata  (Lei  nº  5.371/1967;  Decreto  nº
9010/2017, art 2°).

3. A  portaria  declaratória  é  alvo  de  contestação  judicial  através  de  ação  de  n°  50
10204-72.2015.404. 7201/SC. Não obstante, de acordo com consulta realizada à PFE em abril de
2018, o ato demarcatório mantém sua validade até o trânsito em julgado das ações contestatórias
(Despacho 03/2018 PFE  0774932, p. 17). In verbis:

"Assim,  a  Suspensão  de  Liminar  5048181-36.2016.404.0000  vale  até  o  trânsito  em
julgado da sentença, impedindo a execução provisória de nulidades das portarias, nos
termos do art. 40, § 9, da Lei n. 8437/92: A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal
vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal."

4. Depreende-se    do exposto que, salvo melhor juízo,    a portaria declaratória da TI
segue em plena validade e, portanto, cabe à Funai o dever de envidar esforços para a proteção da
área, inclusive o prosseguimento das ações demarcatórias, conforme Decreto nº 1775/1996.

5. No cumprimento das funções regimentais, a Coordenação Regional Litoral Sul (CR-
LIS), por meio da CTL Joinville identificou em 2016 a invasão da área e implementação de cerca
de não indígenas (1227998), além de supressão de vegetação não autorizada (0774932).   Diante da
ocorrência, equipe da Funai procedeu a qualificação das informações referentes a identificação do
responsável pela invasão, bem como notificou o mesmo quanto ao ilícito praticado, estabelecendo
prazo para retirada da obra (1183858,  1024729).   Ato contínuo, foram realizadas diligências junto
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Documentos
Relacionados:

I   -   Despacho 03/2018 PFE (SEI nº 0774932, p. 17).
II  -  Memorando Memo 74/ CTL JLL/ 2016  (SEI nº 1227998)
III -  Notificação (SEI nº 1024729).
IV -  Nota Técnica 11 (SEI nº 0801398)
V  -   Parecer 594/2013/PF-RR/PGF/AGU
VI -  Instrução Normativa 1/2017

ao  1°  Batalhão  de  Polícia  Militar  Ambiental-SC,  que  identificou  e  lavrou  autos  referentes  a
infrações ambientais identificadas (0774932, p. 2).

6. Sendo  a  implementação  da  referida  cerca  e  ilícitos  associados  ocorridos  após  a
portaria declaratória da TI, trata-se de claro caso de invasão a território indígena, não confundindo-
se  assim  com  casos  de  ocupação  anteriores  ao  processo  demarcatório  que  seguem  rito  de
regularização descritos no Decreto nº 1775/1996 e na Instrução Normativa nº 02/2012.

7. O  caso  específico  da  invasão  detectada  é  alvo  de   Inquérito  Civil  n°  1.
33.005.000195112017-06,  no  âmbito  do  qual  a  Funai  já  foi  interpelada  pelo  MPF  a  prestar
informações "se,  diante do descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Liminar  ou
Antecipação de Tutela n° 5048181-36.2016.4.04.0000, foram adotadas medidas administrativas ou
judiciais visando à remoção da cerca" (ofício nº 1095/2018-MPF/JOI/1, datado de 09/07/2018).

8. Considerando  a  urgência  que  o  caso  requer  e  tendo  em  vista  o  histórico  de
confinamento e crise humanitária vivenciada pelo Povo Guarani, bem como do periculum in mora
em provável dano de difícil reparação diante de possível prolongamento da invasão, impedindo a
efetiva posse dos Guarani  de seu território tradicionalmente ocupado (conforme  informado  em
Nota Técnica    0801398), solicita-se desta Procuradoria Especializada junto à Funai  orientações
quanto a:

a. Diante da validade da Portaria declaratória da Terra Indígena, verificar a possibilidade de
autoexecutoriedade para a remoção da aludida cerca por parte da Funai, tendo em vista a
necessidade de exercer o poder de polícia previsto legalmente para a Funai para efetivo
cumprimento de suas atribuições de proteção às Terras Indígenas, em consonância com
conclusões exaradas em Parecer 594/2013/PF-RR/PGF/AGU, para situação similar de
invasão de TI no caso específico da TI Yanomami ;

b. Demais ações judiciais e administrativas cabíveis quanto à promoção célere da retirada
da cerca e responsabilização do(s) infrator(es) quanto à invasão da Terra Indígena;

c. Em função de tratar-se de ocupação irregular em imóvel da União, verificar a viabilidade
legal de realizar ações de desocupação e demolição de obras decorrentes da invasão em
parceria com a Secretaria do Patrimônio da União-SPU, seguindo trâmites da IN 01/2017
do órgão aludido, no que concerne ao tema em tela.

  

Atenciosamente,

Documento	assinado	eletronicamente	por	THAIS	DIAS	GONCALVES,	Coordenador(a)
Subs:tuto(a),	em	01/08/2019,	às	16:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Andrea	Martucelli	Magalhães	Paz,
Coordenador(a)-Geral	Subs:tuto(a),	em	01/08/2019,	às	18:39,	conforme	horário	oficial	de
Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1483963	e	o	código	CRC	CDCC9AC5.

Referência:	Processo	nº	08620.013060/2018-34 SEI	nº	1483963
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3074278                             08620.013060/2018-34

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - COIT/2021

ASSUNTO : TI Morro Alto/SC
INTERESSADO: PFE
PARA A(S) UNIDADE(S): Coit (ponto focal da CR-LIS)
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ( x  ) PROVIDÊNCIAS
SUBSEQUENTES

(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Trata-se  do   Despacho  Coit  (3068264)  que  informa   não  haver
conhecimento do arcabouço jurídico denominado de "... tese de defesa mínima sobre
atuação processual acerca de posse indígena aprovada pela Diretoria Colegiada da
FUNAI  em  janeiro  de  2021"  e  que  o  seu  conhecimento
permitirá   responder   adequadamente  ao   Despacho  nº  00244/2021/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU.

Conforme o Despacho n. 00244/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU
(2907530), a questão ainda está pendente de análise no DEPCONT/PGF, como segue:

Assim, existe tese de defesa mínima sobre atuação processual acerca de posse
indígena aprovada pela Diretoria Colegiada da FUNAI em janeiro de 2021,
pendente  de  análise  no  DEPCONT/PGF,  que  diz:  Em  ações  judiciais
envolvendo interesse fundiário indígena calcado em tradicionalidade de
ocupação, nas quais se discute posse indígena, é somente obrigatória a
intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em
que a  área  em disputa  é  homologada por  decreto  presidencial,  pois  a
atuação  antes  disso  carece  de  interesse-utilidade,  uma  vez  que  caso
demarcada a área a posse particular decorrente de título de propriedade
será  anulada  ou  haverá  a  desintrusão/extrusão  dos  posseiros,
independentemente  do  fundamento  da  posse.  NUP  Sapiens/Sei
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08620.010608/2020- 17.

Ademais,  todo  e  qualquer  ajuizamento  de  ação  judicial  depende  de
autorização expressa da Presidência, nos termos do art. 241, V, da Portaria 666/2017
/PRES.

Face ao exposto, restituo os autos à servidora ponto focal da CR-LIS
para que responda  as questões técnicas de competência desta CGGMT questionadas
no Despacho n. 00244/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2907530), de modo a
subsidiar a Presidência quanto ao ajuizamento da ação.

 

 

Atenciosamente,

       Em 11 de maio de 2021.

COIT/CGMT/DPT

Documento	assinado	eletronicamente	por	Greison	Moreira	de	Souza,	Coordenador(a),	em
14/05/2021,	às	16:27,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hKp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3074278	e	o	código	CRC	449AB13D.

Referência:	Processo	nº	08620.013060/2018-34 SEI	nº	3074278
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3099563                            08620.013060/2018-34

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Nota Técnica nº 4/2021/COIT/CGMT/DPT-FUNAI

Em 19 de maio de 2021

Ao Senhor Coordenador de Informação Territorial 
 
Assunto: TI Morro Alto/SC
Referência: 

1. Em  atendimento  ao  Despacho  nº   00244/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU
(2907530),  encaminhado por  meio  dos  despachos  DPT (2937037),  CGMT (2938922)  e  COIT
(2939450), quanto a produção técnica de subsídios que possibilitará a defesa do Órgão Indigenista
quanto ao ajuizamento da ação para retirada de cerca irregular na TI Morro Alto, e que apresenta os
seguintes questionamentos:

"Tendo em vista a judicialização plural (muitas ações judiciais) sobre o tema, indago à
DPT, antes de opinar à Presidência:
a) A cerca do particular foi feita a partir de posse decorrente de título de propriedade a ser
anulado por potencial decreto homologatório da TI Morro Alto?
b) Existe precedente que autorize a FUNAI a praticar ato auto-executório de retirada da
cerca sem ajuizamento de ação prévia no Judiciário?
c) A cerca permanece no local?
d) O particular que fez a cerca já foi contactado, por algum setor da FUNAI, para a sua
retirada?
d) A DPT ratifica na integralidade todas as informações constantes da seq. 11 do presente
NUP?" (grifo nosso)

2. Em análise aos autos e demais documentações correlatas foi possível verificar que a
questão "a" (A cerca do particular foi feita a partir de posse decorrente de título de propriedade a
ser anulado por potencial decreto homologatório da TI Morro Alto?) já abordada em memorando
endereçado a  própria  PFE (Memorando nº  31/2019/COIT/CGMT/DPT-FUNAI -  1483963)  que
tinha como demanda a orientação "... quanto às providências administrativas e jurídicas cabíveis
para  efetivar  a  retirada  de  ocupação irregular  de  não  indígenas  na  TI  Morro  Alto,  que  vem
ocasionando restrição de uso e acesso de parte da TI pela comunidade Guarany Mbyá.". Naquele
documento houve a contextualização de que a cerca, e demais estruturas do posseiro, na TI foram
identificadas em 2016, portanto depois da portaria Declaratória:

"No cumprimento das funções regimentais, a Coordenação Regional Litoral Sul (CR-LIS),
por meio da CTL Joinville identificou em 2016 a invasão da área e implementação de cerca
de  não  indígenas  (1227998),  além  de  supressão  de  vegetação  não  autorizada
(0774932).       Diante  da  ocorrência,  equipe  da  Funai  procedeu  a  qualificação  das
informações referentes a identificação do responsável pela invasão, bem como notificou o
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mesmo  quanto  ao  ilícito  praticado,  estabelecendo  prazo  para  retirada  da  obra
(1183858,  1024729).   Ato contínuo, foram realizadas diligências junto ao 1° Batalhão de
Polícia  Militar  Ambiental-SC,  que  identificou  e  lavrou  autos  referentes  a  infrações
ambientais identificadas (0774932, p. 2).
Sendo a implementação da referida cerca e ilícitos associados ocorridos após a portaria
declaratória  da  TI,  trata-se  de  claro  caso  de  invasão  a  território  indígena,  não
confundindo-se assim com casos de ocupação anteriores ao processo demarcatório que
seguem rito de regularização descritos no Decreto nº 1775/1996 e na Instrução Normativa
nº 02/2012.
O  caso  específico  da  invasão  detectada  é  alvo  de   Inquérito  Civil  nº   1.
33.005.000195112017-06, no âmbito do qual a Funai já foi interpelada pelo MPF a prestar
informações "se, diante do descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Liminar
ou  Antecipação  de  Tutela  n°   5048181-36.2016.4.04.0000,  foram  adotadas   medidas
administrativas ou judiciais visando à remoção da cerca" (ofício nº 1095/2018-MPF/JOI/1,
datado de 09/07/2018)." (grifo nosso)

3. Em período anterior (2018) foi expedida a Nota Técnica nº 11/2018/COPI/CGMT
/DPT-FUNAI  (0801398)  já  apontado  para  essas  invasões  em  período  posterior  a  portaria
Declaratória, trazendo informações de agravantes:

"...  a construção da referida cerca constitui claro ato de ilícito tipificado como invasão e
dano ambiental  à  Terra Indígena,  fato  agravado ao se  levar  em conta  que o  ocupante
impetrou o ato mesmo ciente de seu caráter infracional,  conforme nos relata a CR-LIS.
Ainda  mais  grave  é  o  relato  da  CTL-Joinville  de  que  o  invasor  haveria  ameaçado
pessoalmente o servidor da Funai caso este removesse a cerca." (grifo nosso)

4. Quanto ao questionamento "b" que trata da existência, ou não, de precedente(s) que
autorize a Funai a praticar ato auto-executório de retirada de cerca sem ajuizamento de ação prévia
no judiciário não há, por parte dessa técnica, qualificação que possibilite aportar essa informação
motivo  que  sugerimos  que  a  questão  seja  pesquisada  na  própria  PFE,  no  âmbito  de  ações  já
ocorridas a exemplo de Apyterewa/PA, Maraiwatsede/MT, Parque Indígena do Xingu/MT, Raposa
Serra do Sol/RR, Yanomami/RR, dentre outras.

5. O questionamento "c" que trata da permanência da cerca no local esclarecemos que
em análise aos autos, e demais documentações correlatas, foi constatada que essa informação já foi
aportada diversas vezes, sendo que a partir da provocação relativa  ao Despacho nº  00244/2021
/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2907530) a CR-LIS informou por meio do Ofício nº 57/2021
/SEGAT - CR-LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS/FUNAI (3047550) que sim a cerca permanece no local:

"a)  informamos  que  o  SEGAT/CRLIS  assim  como  a  CTL de  Joinville  desconhecem a
existência  de  título  de  propriedade  em  nome  do  Sr.  Wagner  Portela,  responsável  pela
construção da cerca em questão. Conforme já informado anteriormente (SEI 2505545), no
Levantamento Fundiário, item VI, do RCID - Resumo do Relatório Circunstanciado
de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Morro Alto/SC, aprovado por meio
do Despacho nº 17, DE 8 de maio 2008 (2409184), não consta na relação de ocupantes
não indígenas o nome de Wagner Portela. 
Em relação ao item c) informamos novamente que a cerca permanece no local apontados
nos documentos SEI 2370365 e SEI 2505620. 
Em relação ao item d) informamos novamente que o Sr. Wagner Portela já foi contatado
(Doc SEI  3048430) e  notificado (Doc SEI  2370143) pela Funai  para  que  realizasse  a
retirada da cerca e se abstivesse de quaisquer realizar outras benfeitorias que prejudiquem a
posse e a territorialidade da comunidade indígena."

6. Ainda,  nos  autos  do  processo  há  extensa  documentação  que  aponta  resposta  ao
questionamento "d" quanto a "O particular que fez a cerca já foi contactado, por algum setor da
FUNAI,  para a sua retirada?",  esclarecendo que sim o particular  já  foi  contatado,  conforme
podemos observar:

6.1. Memorando n° 517/SEGAT/GAB/CRLIS/FUNAI-2016 (3048430);

6.2. Nota Técnica nº 8/2019/COIT/CGMT/DPT-FUNAI (1608460):
"... informa-se que nos autos do processo 08128.000159/2018-37  (anexo ao processo em
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tela) consta notificação dos envolvidos (n° SEI 1024729), datada de 21/12/2018.  Ademais,
vistoria na área realizada pela Coordenação Regional Litoral SUL (CR LIS) nos dias 21 e
22/02/2019 e    encaminhada à CGMT através do  Memorando nº  53/2019/Segat/DIT/CR-
LIS/FUNAI (1183858) apresenta ainda fotos da referida cerca (1142122  e  1142222).       
Destarte,  considera-se cumpridas as etapas de notificação dos particulares para fins de
advertência  e  qualificação das  informações,  através  de  fotos,  bem como do  já  referido
relatório de atividade executada encaminhado pela CR LIS."

6.3. Relatório de Atividade Executada (2370143);

6.4. Anexo com fotos da cerca na TI Morro Alto (2370365);

6.5. Ofício nº 130/2019/SEGAT - CR-LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS/FUNAI (1801187);

6.6. Notificação (1024729);

6.7. Memorando nº 12/2020/CTL - Joinville - CR-LIS/CR-LIS-FUNAI (2505545);

6.8. Ofício nº 10/2021/SEGAT - CR-LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS/FUNAI (2830905);

6.9. Memorando nº 12/2020/CTL - Joinville - CR-LIS/CR-LIS-FUNAI (SEI 2505545);

6.10. Memorando  nº   57/2021/SEGAT  -  CR-LIS/DIT  -  CR-LIS/CR-LIS/FUNAI
(3047550).

6.11. Por fim cito o Despacho Coit (2846315) expedido em fevereiro de 2021, ratificado
pelos despachos Cofis (2846315)  e CGMT (2849389):

"Considerando que foram esgotadas as vias administrativas cabíveis, conforme já descrito.
Cito, ainda, os documentos subsidiários à tomada de decisão para as providências judiciais
necessárias à execução de ação judicial como de forma a solucionar o problema os ilícitos
de Infração Ambiental, Invasão de Terra Indígena e prejuízo à comunidade e seus direitos
legais:
2505620, 
2505641, 
2513783."

7. A Cota nº 00291/2019/GAB/PFE-FUNAI-MCP/PGF/AGU (1777203) encaminhou o
parecer de força executória, tendo em vista a Decisão proferida em 25 de novembro de 2019, pelo
Juízo da 2a Vara Federal de Joinville (SC), acerca justamente dessa invasão e consequente cerca.

8. Previno que as questões relacionadas ao tema são tratadas também no processo nº
08128.000159/2018-37  conforme já alertado (despacho Coit -  1995774),  e  que a  inobservância
desse fato pode trazer informações desencontradas.

À consideração superior.

Atenciosamente,

Documento	assinado	eletronicamente	por	THAIS	DIAS	GONCALVES,	Geógrafo(a),	em
31/05/2021,	às	10:05,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3099563	e	o	código	CRC	2C78A859.

Referência:	Processo	nº	08620.013060/2018-34 SEI	nº	3099563
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3137494                             08620.013060/2018-34

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - DPT/2021

ASSUNTO : TI MORRO ALTO - Subsídios
INTERESSADO: PFE
PARA A(S) UNIDADE(S): PFE
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Reporto-me  ao   Despacho  n.  00244/2021/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU (2907530) que visa instruir demanda originada no Memorando 31
(1483963) datada em 01/08/2019. 

Trata-se de consulta encaminha pela CGMT junto à Procuradoria Federal
Especializada quanto às providências administrativas e jurídicas cabíveis para efetivar a
retirada  de  ocupação  irregular  de  não  indígenas  na  TI  Morro  Alto,  que  vem
ocasionando restrição de uso e acesso de parte da TI pela comunidade Guarany Mbyá,
especificamente a cerca instalada irregularmente por Wagner Portella.

Em que pese as considerações prestadas pela área técnica anteriores a
este despacho e como bem pontuado pela PFE no despacho supra, em tratando-se de TI
não homologada por Decreto Presidencial,  esta Diretoria opina pelo não interesse
processual,  em  observância  à  tese  de  defesa  mínima  adotada,  salientando  que  a
autorização para tanto está a cargo da Presidência da Fundação. 

Entretanto,  a  Procuradoria  informa  da   "judicialização  plural  (muitas
ações judiciais) sobre o tema" e indaga a DPT nos seguintes pontos:

a)  A cerca do particular  foi  feita  a  partir  de posse decorrente de título de
propriedade a ser anulado por potencial decreto homologatório da TI Morro
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Alto?
b) Existe precedente que autorize a FUNAI a praticar ato auto-executório de
retirada da cerca sem ajuizamento de ação prévia no Judiciário?
c) A cerca permanece no local?
d) O particular que fez a cerca já foi contactado, por algum setor da FUNAI,
para a sua retirada?

Diante dos fatos, a fim de esclarecer a demanda e subsidiar o deslinde de
causa, encaminha-se a Nota Técnica 4 (3099563).

Sendo  o  que  cabia  na  oportunidade,   esta  Diretoria   permanece  à
disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários.

 

Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)

CESAR AUGUSTO MARTINEZ
Diretor de Proteção Territorial/DPT/FUNAI

      Na data da assinatura digital

DPT

Documento	assinado	eletronicamente	por	Cesar	Augusto	Mar-nez,	Diretor(a),	em
02/06/2021,	às	14:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3137494	e	o	código	CRC	D4885916.

Referência:	Processo	nº	08620.013060/2018-34 SEI	nº	3137494
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=8 4EFGF'HI JI $0D%&$ -> =?K7@?@?71)(!4 ' %*'+&17"&4 LHIM8 NO PQR SIJTJQ JI PQRUVTPFWXQ I SEQYTJZVPTFH
[ 3UHGTWF SFEF MUI HI\F EIGTEFJF F PIEPF TVHGF]FJF TEEI^U]FERIVGI SQE ABC)DE $FEGDHHB VF 4IEEF &VJ_^IVF :QEEQ !]GQ;
]QPF]T`FJF VQ RUVTP_STQ JI 1XQ 0EFVPTHPQ JQ 1U]71% IDJHBEBIB ID KFLLD KDEMB)D)GD IF CENKF O)IPCD)B
0NBEB)O QRST KFE MDOF IB $FEGBEOB IF QO)OLGUEOF IB VNLGOWB )X ,*8/:Y ID ,/ ID BCFLGF ID ,++Z*
@8 ! JIRFVJF QET^TVQU'HI JQ :IRQEFVJQ V> C=7@?=<7%$&47%(:47"/40,-!& LHIM8 aO VF MUF] bQT HQ]TPTGFJF
SI]F %QQEJIVFWXQ (IEF] JI :QVTGQEFRIVGQ 4IEETGQETF] QETIVGFWXQ \UVGQ [ IHGF /0) MUFVGQ FH
KFLLP[DOL KEF[OI\)JOBL BIMO)OLGEBGO[BL D ]NEPIOJBL JBRP[DOL KBEB D^DGO[BE B EDGOEBIB ID FJNKBW_F OEEDCNHBE ID )_F
O)IPCD)BY ABC)DE $FEGDHB D #OHMBE 'BROG`EDNGDEY )B ;6 QFEEF %HGFY aB]B [OLGF B O)LGBHBW_F OEEDCNHBE ID NMB JDEJB
FJBLOF)B)IF EDLGEOW_F ID NLF D BJDLLF ID KBEGD IB JFMN)OIBID O)IPCD)B 0NBEB)O QRST*
C8 !GEFYcH JF &(;% )* +++bZ.,+/Z.$2"245%66#.$2"3245%63&&(.$02.%04 LHIM8 KO IHGF )HSIPTF]T`FJF
SEQbIETU Q HI^UTVGI IVGIVJTRIVGQA

L888O
)R EIHSQHGF FQ :IRQEFVJQ V> C=7@?=<7%$&47%(:47"/4'0,-!& LHIM8 aO; IVGIVJQ; MUI; VIHHI PFHQ
IHSIP_bTPQ LdIR ]TGT^TQHQ !"# $"%&'(; FSIHFE JQ /QJIE JI /Q]_PTF !JRTVTHGEFGTYF PQVbIETJF [ 0,-!&; FQ
TVYcH JI F SEeSETF 0UVJFWXQ &VJT^IVTHGF EIGTEFE7JIHGEUTE F PIEPF; ID[D3LD )FGO^OJBE F KBEGOJNHBE KBEB
^O)L ID BI[DEG\)JOB* 5_F LNEGO)IF D^DOGFY ID[D LDE ^DOGB B JFMN)OJBW_F OMDIOBGB BF VNP`FY JFM B
IFJNMD)GBW_F KEFRBGcEOB d)FMD IF KBEGOJNHBEY TEDB.DeGD)L_FY ^FGFLY B)THOLD IB EDLGEOW_F IF
NLN^ENGF BFL P)IOFLfY KDIO)IF3LDY KFE MDOFY IB $EFJNEBIFEOB <DCOF)BH 2DIDEBH IB -g <DCO_F d]T
hND F KEFJDLLF LD D)JF)GEB )F ,i CEBN ID ]NEOLIOW_FfY F EDLGBRDHDJOMD)GF IB LOGNBW_F B)GDEOFE
RDM JFMF B BKHOJBW_F ID MNHGB* !TVJF; VXQ HI JIHPFEGF F SQHHTdT]TJFJI JI FWXQ JI JFVQH RQEFTH IR
EF`XQ JF ]TRTGFWXQ SIESIGEFJF SI]Q SFEGTPU]FE FQ UHUbEUGQ TVJ_^IVF8 "IHGF bQERF; PFHQ F fEIF GcPVTPF
IVGIVJF SQE IHGF QETIVGFWXQ JI PQRUVTPFWXQ FQ 3U_`Q I SEQYTJZVPTFH; bFYQE EIRIGIE F JIRFVJF F IHGF
/0); PQR FH TVbQERFWgIH HQ]TPTGFJFH FPTRF; SFEF PTZVPTF [ /*07a8
L888O
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K8 1XQ QH bFGQH

N8 jf JQTH SQVGQH F HIEIR GEF`TJQH FQ JIdFGIA FO ! 0,-!& VXQ FdEFWQU F GIHI JF TRIRQETFdT]TJFJI JF SQHHI
TVJ_^IVF MUFVJQ JF IJTWXQ JI YfETQH FGQH VQERFGTYQH FSeH @?=<; IR QdIJTZVPTF TVP]UHTYI [ GIHI JQ RFEPQ GIRSQEF]; bTkFJF
SI]Q 140 VF /)4 CCll7**8 ,R JIHHIH FGQH bQT F &VHGEUWXQ -QERFGTYF V> ?<7@?@?'0,-!&; ]FVWFJF PQR dFHI VF EISIEPUHHXQ
JQ RFEPQ GIRSQEF] VF \UETHSEUJZVPTF JQ 1USIETQE 4ETdUVF] JI 3UHGTWF8 )HHIH VQYQH IVGIVJTRIVGQH SEIGQETFVQH GIVGFR JFE
RI]hQE IMUT]_dETQ I hFERQVT`FWXQ IVGEI Q FEGT^Q K>; TVPTHQ mm&& I FEGT^Q @C= JF %07lln dO ! SQHHI SFEGTPU]FE; IR EI]FWXQ F
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GIEETGeETQH GEFJTPTQVFTH TVJ_^IVFH; c MUFHI HIRSEI dFHIFJF IR G_GU]QH JI JQR_VTQ MUI HXQ TVIkQEFYI]RIVGI JIHPQVHGTGU_JQH
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3123668                             00634.002697/2020-59

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : TI - Morro Alto / Supressão de Vegetação Nativa
INTERESSADO : MPF
ASSUNTO : Interesse Processual
PARA : PFE

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Trata-se de OFÍCIO n. 00008/2021/GAB/PFSC/PGF/AGU em que a Procuradoria Federal de
Santa Catarina - PF/SC solicita subsídios para responder ao ofício encaminhado pelo Ministério Público
Federal, relacionado ao Inquérito Civil n 21.33.005.000195/2017-06, por meio do qual requisita, informações a
respeito da adoção, no âmbito judicial, de providências em relação à supressão de vegetação e à construção
irregular de 1.070,04 metros de cerca no interior da Terra Indígena Morro Alto, em São Francisco do Sul.
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Instada a se manifestar a área técnica produziu a Informação Técnica 84 (3044631), que em
apertada síntese, detalha as diligências já realizadas com pertinência a área objeto da ação. Aborda as medidas
administrativas efetuadas (conforme os parágrafos 9.1 e 9.2) dentro das competências da Coordenação e reporta
despacho da DPT e da Presidência da Funai (Despacho Presidência ASPR - 2998172), quanto a tese adotada por
Colegiado, ao manejo judicial em TI não homologada por Decreto Presidencial.

Além disso, reporta que tal fato, de construção irregular de cerca e supressão de vegetação nativa
na TI Morro Alto, é objeto do NUP/SEI 08620.013060/2018-34, tema, portanto, que vem sendo tratado já no
âmbito da PFE-FUNAI e da própria FUNAI.

Oportuno frisar, que em manifestação no processo acima referenciado, consta o Despacho n.
00244/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2907530), do Procurador-Chefe Nacional, nos seguintes
termos:

Há dois pontos a serem trazidos ao debate: a) A FUNAI não abraçou a tese da imemoriabilidade da posse
indígena quando da edição de vários atos normativos após 2019, em obediência inclusive à tese do marco
temporal, fixada pelo STF na PET 3388/RR. Um desses atos foi a Instrução Normativa nº 09/2020-FUNAI,
lançada com base na repercussão do marco temporal na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Esses novos entendimentos pretorianos tentam dar melhor equilíbrio e harmonização entre o artigo 5º, inciso
XXII e artigo 231 da CF/88; b) A posse particular, em relação a territórios tradicionais indígenas, é quase
sempre baseada em títulos de domínio que são inexoravelmente desconstituídos caso haja a edição de
Decreto Homologatório Presidencial, última fase decisória, em termos fundiários, do processo demarcatório.
Esses dois pontos assinalam a possibilidade de que a atuação processual da FUNAI, no que se refere à posse
indígena, só ocorra após o Decreto Presidencial Homologatório.
Sob a ótica processual do interesse-utilidade da intervenção e sob a ótica da uniformização de entendimento
no seio da Entidade Indigenista, a melhor hipótese é a manutenção da tese que redunda na atuação
processual da FUNAI apenas após o decreto presidencial homologatório.
Assim, existe tese de defesa mínima sobre atuação processual acerca de posse indígena aprovada pela
Diretoria Colegiada da FUNAI em janeiro de 2021, pendente de análise no DEPCONT/PGF, que diz: Em
ações judiciais envolvendo interesse fundiário indígena calcado em tradicionalidade de ocupação, nas
quais se discute posse indígena, é somente obrigatória a intervenção do órgão de representação
judicial da FUNAI nos caso em que a área em disputa é homologada por decreto presidencial, pois a
atuação antes disso carece de interesse-utilidade, uma vez que caso demarcada a área a posse
particular decorrente de título de propriedade será anulada ou haverá a desintrusão/extrusão dos
posseiros, independentemente do fundamento da posse. NUP Sapiens/Sei 08620.010608/2020-17.

Nesse contexto, através do Despacho 00456/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (3077882),
instou-se a área técnica para informar acerca da situação jurídica da TI Morro Alto. Em resposta, fora
exarada Informação Técnica 197 (3081249), informando o seguinte:

A Área Morro Alto, localiza-se no município de São Francisco do Sul no Estado de Santa Catarina. Há
um imbróglio com outras possíveis  áreas próximas: Tarumã, Piraí e Pindoty, cujas Portarias Declaratórias
foram anuladas via Ação judicial julgada em 30/05/2017, pelo TRF-4 (APL 50102047220154047201 SC
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50102014-72.2015.404.7201) em que o objeto é a discussão sobre a relação direta com a regularização
fundiária destas.
As portarias declaratórias das possíveis Áreas Morro Alto, Pindoty, Tarumã e Piraí (SC) foram promulgadas
em 2009 e 2010, sendo, especificamente a da pretensa Área Morro Alto a Portaria MJ nº 2.813, de 21 de
agosto de 2009. Em seguida, o Ministério da Justiça as suspendeu "em cumprimento à decisão liminar
proferida nos autos da Ação Ordinária nº 2009.72.01.005799-5, pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville",
através da Portaria MJ nº 2.564, de 23/08/2010 (1919037). 
Posteriormente, editou a Portaria MJ nº 152, de 25/01/2021 (1919038), que revogou a anterior, nº 2.564/10,
mantendo, porém, a suspensão apenas em relação à Área Morro Alto. Isso "em cumprimento ao deferimento
do efeito suspensivo concedido nos Agravos de Instrumento nº 0026761-70.2010.404.0000 e 0025576-
94.2010.404.0000; e, em face da decisão judicial proferida nos autos da ação nº 2009.72.01.005913-0"
(1919038). Tange à questão que, no processo de identificação e delimitação da TI Morro Alto,
nº 08620.000910/2008-62, a Funai solicitou ao MJSP revogar dita Portaria 152/10/MJ e restabelecer os
efeitos de sua Portaria Declaratória, o que se considerou improcedente "por implicar violação ao acórdão
proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5010191-
73.2015.4.04.7201/SC" (Ofício nº 84/2020/SE/MJ, SEI nº 1878890).
Tais diligências foram motivadas por Sentença de 06/07/2016, na ACP nº 5010204-
72.2015.4.04.7201 (corrente na Justiça Federal em Joinville e, em segunda instância, no TRF4), que
invalidou as quatro Portarias em tela, tendo sido referendada por Acórdão da 3ª Turma do TRF4,
em 30/05/2017, mas cujos efeitos estão suspensos até que ocorra o trânsito em julgado da ACP, por força
da Decisão de 08/11/2016 do Presidente do mesmo Tribunal, que atendeu a pedido da Funai nos autos nº
5048181-36.2016.4.04.0000/SC (TRF4, Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela).
A Presidência do TRF da 4ª Região deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da sentença e a Associação
dos Proprietários, Possuidores e Interessados em Imóveis nos Municípios de Araquari e da Região
Norte/Nordeste de Santa Catarina, Pretendidos para Assentamento Indígena (ASPI) interpôs agravo da
aludida decisão. Em face da decisão proferida nos autos da suspensão dos efeitos da sentença nº 5048181-
36.2016.4.04.0000, restou restaurada a validade das Portarias MJ n.ºs 2.747/2009, 2.813/2009, 2.907/2009 e
953/2010. Por conseguinte, no que toca especificamente à ACP nº 5010204-72.2015.404.7201/SC, não
seriam válidas (e nem encontrariam fundamento na referida ACP) eventuais medidas destinadas à remoção
dos indígenas das áreas das pretensas Terras Indígenas de Tarumã, Morro Alto, Piraí e Pindoty.
Tendo em vista a prolação de relevante decisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na
Apelação/Remessa Necessária Nº 5010191-73.2015.4.04.7201/SC, após a elaboração do Parecer de Força
Executória n. 00002/2017/COREPAM /PRU4R/PGU/AGU, de 6 de abril de 2017, entendeu-se prudente,
na NOTA n. 00503/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, a solicitação de novo Parecer de Força Executória à
Procuradoria Regional da União da 4ª Região, para que se verificasse se ainda persistia a executoriedade da
decisão proferida nos autos da Suspensão dos Efeitos da Sentença nº 5048181-36.2016.4.04.0000, que teria
restaurado a validade da Portaria nº 2.813, de 21 de agosto de 2009, que declarou a área como de posse
permanente do Grupo Indígena Guarani Mbyá. Referido parecer foi devidamente elaborado, conforme se
verifica no Parecer DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00026/2019/COREPAM-SI (SEI nº 1878792).
Ou seja, em virtude do Pedido de Suspensão dos efeitos da Sentença n. 5048181- 36.2016.4.04.0000 restou
suspensa a decisão proferida pelo Juízo a quo na Ação Civil Pública nº 5010204- 72.2015.404.7201/SC
(Associação dos Proprietários, Possuidores e Interessados em Imóveis nos Municípios de Araquari e da
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Região Norte/Nordeste de Santa Catarina X Funai e União), restaurando-se, assim, os efeitos das Portarias
n. 2.747/2009, 2.813/2009, 2.907/2009 e 953/2010 do Ministério da Justiça, que reconheciam e demarcavam
como tradicionalmente ocupadas por indígenas, os aldeamentos de Piraí, Tarumã, Morro Alto (Terra
Indígena em comento de interesse desses autos) e Pindoty.

Desta forma, tendo em vista que a área em litígio é apenas Declarada, ainda não homologada por
Decreto Presidencial,  tende-se a afirmar pelo não interesse em ingresso de ação judicial, aderindo, portanto,
ao Despacho 00456/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (3077882), do D. Procurador-Chefe da
PFE/FUNAI, segundo o qual é inexistente o interesse da FUNAI propor nova lide. Considerando, ainda, que a
questão tem sido recebido atenção do órgão de proteção ambiental, conforme Notificação de Infração Penal
Ambiental (3040275) e Auto infração ambiental (3040443).

Por fim, encaminhe-se à PFE para ciência do posicionamento ora manifestado e providências
subsequentes.

 

Em 28 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente, em 31/05/2021, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site: h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3123668 e o código CRC E2DD117B.

Referência: Processo nº 00634.002697/2020-59 SEI nº 3123668

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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KJFIRDJH MPL[eD XLH EVNKD MPJMHODJHFH FD HOPE HFLKJKEONHOKcPE D FD[DJFD FH GPNLH\UP D [HNOKMK[H\UP FD RNX[P FD

ONHZHQrP DE[DMKHQKmHFPY [PN KJODNLVFKP FP WXHQ EUP NDHQKmHFPE FKcDNEPE DEOXFPE FD JHOXNDmH DOJP:rKEOSNKMHY
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QPMHQY DY JP MHEP FD NDOKNHFHY [HNH DWXHMKPJHN P MPJGQKOP D [NPZQDLH EPMKHQY KL[NDEMKJFIcDQ H [NDcKEUP FP

NDHEEDJOHLDJOP DL [NP[NKDFHFD HFWXKNKFH [DQP 0NPRNHLH #HMKPJHQ FD 'DGPNLH *RN^NKHY MPJGPNLD FDODNLKJH P

HNOKRP kwY FP )DMNDOP A@CCqBn>@ $D V MDNOP WXD H[SE H rPLPQPRH\UPY MPL [NDEXJ\UP i?6($& ')%'6#jY HFcKN^ H

JXQKFHFD FPE OIOXQPE FD [NP[NKDFHFDY OHLZVL V MDNOP WXD FDcDN^ EDRXKN:ED H GHED FD NDRXQHNKmH\UPY MPL FDEPMX[H\UP

FH ^NDHY KJMQXEKcD NDHEEDJOHLDJOP FHWXDQDE WXD ED DJWXHFNHNDL JP [DNGKQ FP 0NPRNHLH #HMKPJHQ FD 'DGPNLH

*RN^NKH _HNOKRP kpY FP )DMNDOP A@CCqBn>a D KJFDJKmH\UP FHE ZDJGDKOPNKHE FDNKcHFHE FH PMX[H\UP FD ZPH:GVY OXFP

MPLP GPNLH FD DWXHMKPJHN P MPJGQKOP@

,1 T (XONPEEKLY P FDEGDMrP FH ^NDH GPNLHQLDJOD MPLP KJFIRDJH V OPLHFH MPL ZHED DL XL
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HFLKJKEONHOKcHY MPL ONHJEGDNxJMKH FH [NP[NKDFHFD [HNH H ,JKUP 5DFDNHQ _HNOKRP ?<Y y"Y FH 45aY HEEDRXNHFP P

XEXGNXOP DbMQXEKcP FH MPLXJKFHFD KJFIRDJH _HNOKRP ?`AY FH 45a@

io/#/,/=)78/\ * )'/ )"#$%$&'()'$>/ ". -/%'(/,. +.,/ 56), ) )6'/($")". &6+.($/( .<)#$%) ) ,.=),$")". .

) -/%>.%$A%-$) ". )'/ )%'.($/( ") +(E+($) !"#$%$&'()78/4 ". /6'() .%'$")". /6 ". +)('$-6,)(4 +)() ")(U

,F. .0$-@-$)B D )'/ ".+.%".%'. ". F/#/,/=)78/ * $%/+.()%'. .%56)%'/ %8/ ) (.-.;.B c/#/ )'/ ". &$#+,.&

-/%'(/,.4 ) F/#/,/=)78/ %8/ +.(#$'. ),'.()7W.& %/ )'/ -/%'(/,)"/ +.,) )6'/($")". F/#/,/=)%'.4 56.

)+.%)& +/". -/%0$(#@U,/ /6 (.?.$'@U,/4 +)() 56. ) $((.=6,)($")". &.?) -/(($=$") +/( 56.# ) +()'$-/6B D

)'/ F/#/,/=)'E($/ '/(%)U&. .0$-)3 ".&". / #/#.%'/ ") F/#/,/=)78/4 #)& +/". '.( &.6& .0.$'/& -/%'$"/&

+/( -,@6&6,) /6 -/%"$78/ &6&+.%&$>) "/ +(E+($/ )'/ /6 ") %)'6(.3) "/ %.=E-$/ ?6(1"$-/ 56. .,. .%-.(()j

_9DQh 3P[DE !DKNDQQDEY )KNDKOP *FLKJKEONHOKcP 2NHEKQDKNPY .F@ !HQrDKNPEY ?<A`Y [^R@ ?<Aag

tDdH WXD P HNOKRP ?k>Y z?pY FH 3DK >@<AqBC`Y FDODNLKJH WXD i'()')%"/U&. ". '.(() $%"1=.%) -/#

".#)(-)78/ F/#/,/=)")4 ) L%$8/ +(/#/>.(@ / (.=$&'(/ ") @(.) .# &.6 %/#.j@ %NHOH:ED FD ZDL []ZQKMP

DJWXHFNHFP JH MHODRPNKH FD ZDL FD XEP DE[DMKHQY MHZDJFP H $DMNDOHNKH FD 0HONKLuJKP FH ,JKUPY MPLP SNRUP FD

MPJONPQD KLPZKQK^NKPY [NPMDFDN P NDE[DMOKcP NDRKEONP MHNOPN^NKP@

,2 T *P WXD [HNDMDY E@L@d@Y P [NPMDFKLDJOP [HNH GPNLHQKmH\UP FD ^NDHE KJFIRDJHEY ODNKH XLH GHED
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FDMQHNHOSNKHY DEOHZDQDMKFH [PN LDKP FH [XZQKMH\UP FD 0PNOHNKH FP !KJKEONP FH +XEOK\H D $DRXNHJ\HY FDQKLKOHJFP XL

[PQIRPJP s EDN FDLHNMHFPY ODJFP EDX FDEGDMrP MPL H rPLPQPRH\UPY HONHcVE FH [XZQKMH\UP FD )DMNDOP 0NDEKFDJMKHQY

WXD LHNMH H MPJMNDOKmH\UP FP FKNDKOP@ "L[QKMH FKmDNY EPLDJOD H[SE H rPLPQPRH\UP r^ H ONHJEGPNLH\UP FD XLH

EKOXH\UP FD GHOPY DL XLH EKOXH\UP FD FKNDKOPY JH DbHOH HFDWXH\UP D HE[DMOP HbKPQSRKMP FH ODPNKH ONKFKLDJEKPJHQ FP

FKNDKOPY ND[NDEDJOHFH [DQP GHOP dXNIFKMPY cHQPN D JPNLH@

.L cDNFHFDY JP KFDHQ dXNIFKMPY [HNDMD KJMHZIcDQ cHQDN:ED XJKMHLDJOD FD [NKJMI[KPE HZEONHOPEY P WXD

FDLHJFHNKH XL NPL[KLDJOP FH [NS[NKH NDHQKFHFD@ 0PNOHJOPY [HNDMD WXD OPNJH:ED KL[NDEMKJFIcDQ H JHOXNDmH FKHQVOKMHY

HONHcVE FP GHOPY cHQPN D JPNLHY P WXD FDLHJFHY E@L@d@Y H [NDDbKEOxJMKH FD XL [NPMDFKLDJOP HFLKJKEONHOKcPY MPL P

EDX FDEGDMrP JH rPLPQPRH\UP HONHcVE FP )DMNDOP 0NDEKFDJMKHQ@

iC$(.$'/ %8/ * &E %/(#)4 -/#/ 56.( p.,&.%4 C$(.$'/4 %8/ * &E 0)'/ -/#/ (.3)# /& #)(<$&')& /6 /&

.-/%/#$&')& "/ C$(.$'/4 +/(56. C$(.$'/ %8/ * .-/%/#$)B C$(.$'/ %8/ * +(/"678/ .-/%q#$-)4 #)& .%>/,>. )

+(/"678/ .-/%q#$-) . %.,) $%'.(0.(.r / C$(.$'/ %8/ * +($%-$+),#.%'. >),/(4 -/#/ +.%&)# /& )".+'/& "/

C$(.$'/ N)'6(), '/#$&')4 +/( .<.#+,/4 +/(56. / C$(.$'/ )/ #.&#/ '.#+/ * %/(#)4 * 0)'/ . * >),/(j _!KRXDQ

'DHQDY %DPNKH %NKFKLDJEKPJHQ FP )KNDKOPY .F@ $HNHKcHY ?<<`Y [^RY nAag

)DJONP FP [NPMDFKLDJOP HFLKJKEONHOKcP V PJFD H *XOPNKFHFD MPL[DODJOD [PFDN^ LXJKN:ED FPE

DQDLDJOPE FD MPJcKM\UP KJFKE[DJE^cDKE H XLH FDMKEUP HMDNOHFHY FD HMPNFP MPL H QDK D PE GHOPE [PEOPE@

,3 T 3HFP PXONPY JUP ED FDcD [DNFDN FD cKEOH WXD P )KNDKOP ODL FX[QH cPMH\UP; H FD [NP[PNMKPJHN

EDRXNHJ\H s EPMKDFHFD D H FD GHmDN KL[DNHN H +XEOK\H DL EXHE NDQH\eDEY FD LPFP WXDY EDL EDRXNHJ\H dXNIFKMHY

JDJrXLH PNFDL [PFD EXZEKEOKN@ * cKPQH\UP FH EDRXNHJ\H dXNIFKMH MPL[NPLDOD P .EOHFP FD )KNDKOPY EDdH [PN ONHKN H

MPJGKHJ\HY MKLDJOP FHE MKcKQKmH\eDEY EDdH [PN cKPQHN H ZPH:GV FPE WXD MPJOHL MPL H [NPOD\UP FH PNFDL dXNIFKMH@ )HI

H MPJMQXEUP FP EHXFPEP %rDS[rKQP 4HcHQMHJOK 5KQrP FD WXD i) ()38/ 06%")#.%'),4 56. ?6&'$0$-) / "$(.$'/4 * )

.<$=A%-$) ". -.('.3) . &.=6()%7) %)& (.,)7W.& 56. &. .&');.,.-.# %) &/-$.")".j _( 0NPZQDLH FH $DRXNHJ\H #P

)KNDKOPY .F@ '%Y An>kY [^R@ q?a@

* EDRXNHJ\H dXNIFKMHY MPLP EXZ[NKJMI[KP FP .EOHFP FD )KNDKOPY HEEXLD cHQPN IL[HN JP EKEODLH

dXNIFKMPY MHZDJFP:QrD [H[DQ FKGDNDJMKHFP JH NDHQKmH\UP FH [NS[NKH KFDKH FD +XEOK\H !HODNKHQ@ ( )KNDKOPY DL EXH

GXJ\UP FD [HMKGKMHFPN EPMKHQY JUP [PFD GKMHN DJONDRXD HP HNZIONKP FHE FKGDNDJODE P[KJKeDEY LHE FDcD MPJEOKOXKN H

RHNHJOKH FD XLH FDODNLKJHFH PNFDL EPMKHQ MPQPMHFH HMKLH FD WXHQWXDN FDGDEH KFDPQSRKMH KJONHJEKRDJOD PX

[NDMPJMDKOP HNNHKRHFP@ * DbKEOxJMKH FD PNFDL D EDRXNHJ\H VY JUP ES DEEDJMKHQ [HNH H cKFH DL EPMKDFHFDY ZDL MPLP

MPNNDE[PJFD H XLH DbKRxJMKH IJOKLH FH JHOXNDmH rXLHJHg P rPLDLY [HNH MPJFXmKN:EDY [NDMKEH [NDcDN P WXD PE

FDLHKE GHNUP D WXHKE PE DGDKOPE WXD EDNUP HONKZXIFPE H EXH H\UP@

iD +($%-1+$/ ") &.=6()%7) ?6(1"$-) * -/%&$".()"/ -/#/ 6#) ")& >$=)& #.&'()& ") /(".# ?6(1"$-)4 &.%"/4

&.=6%"/ 2B 2B s/#.& c)%/'$,F/4 6# "/& &6;+($%-1+$/& ;@&$-/& "/ +(E+($/ -/%-.$'/ "/ G&')"/ ". C$(.$'/

HBBBI G#;/() ")%"/ #)$/( ".&')56. )/ +($%-1+$/ ") ;/)U0* /6 ") -/%0$)%7) "/ )"#$%$&'()"/ %)

!"#$%$&'()78/ . "$3.%"/ 56. .%'(. .,.&4 %/ 06%"/4 .<$&'. -/#+,.#.%')78/ (.-1+(/-) -/# / ") &.=6()%7)

?6(1"$-)4 26)(.3 ". M(.$')&4 .# .<-.,.%'. .&'6"/4 -F.=) )/ #.&#/ .%'.%"$#.%'/4 ".#/%&'()%"/ 56. /&

?6($&-/%&6,'/& Y.);() M)=6%".& . X$=6., j.),. &8/ "/ #.&#/ +/&$-$/%)#.%'/B c/#/ "$3 / YTM4 )

a.&&.%-$),$")". "/ +/&'6,)"/ ") &.=6()%7) ?6(1"$-) . ) %.-.&&$")". ". &. (.&+.$')( &$'6)7W.&

-/%&/,$")")& %/ '.#+/4 )#+)()")& +.,) ;/)U0* "/ -$")"8/ H&.?) .,. &.(>$"/( +:;,$-/4 /6 %8/I4 (.+(.&.%')

0)'/(.& 56. / 26"$-$@($/ %8/ +/". 0$-)( ),F.$/B N8/ '.#/& ":>$")& .# &60()=)( .&&.& +/&$-$/%)#.%'/&4

>),.%"/ %/')( 56. .,.& .%-/%'()# &6+."V%./ %/ +(E+($/ +($%-1+$/ ") #/(),$")". )"#$%$&'()'$>) .4 -/#/

>$&'/4 %) %/(#) $%0()-/%&'$'6-$/%), "/ $%-B t[[[ "/ +)(@=()0/ :%$-/ "/ )('B gP ") J.$ ^BRde4 ". g^BQB^^j

_9DQh 3P[DE !DKNDQQDEY )KNDKOP *FLKJKEONHOKcP 2NHEKQDKNPY .F@ !HQrDKNPEY ?<A`Y [^R@ A<`BA<kag

fD F/#.# %.-.&&$') ". &.=6()%7) +)() -/%"63$(4 +,)%$0$-)( . -/%0/(#)( )6'q%/#) . (.&+/%&)>.,#.%'. )

&6) >$")B 9/( $&&/4 ".&". -."/ &. -/%&$".()>)# /& +($%-1+$/& ") &.=6()%7) ?6(1"$-) . ") +(/'.78/ K

-/%0$)%7) -/#/ .,.#.%'/& -/%&'$'6'$>/& "/ G&')"/ ". C$(.$'/B G&'.& "/$& +($%-1+$/& u &.=6()%7) ?6(1"$-) .

+(/'.78/ ") -/%0$)%7) u )%")# .&'(.$')#.%'. )&&/-$)"/&4 ) +/%'/ ". ),=6%& )6'/(.& -/%&$".()(.# /

+($%-1+$/ ") +(/'.78/ ") -/%0$)%7) -/#/ 6# &6;+($%-1+$/ /6 -/#/ 6#) "$#.%&8/ .&+.-10$-) ")

&.=6()%7) ?6(1"$-)B G# =.(),4 -/%&$".()U&. 56. ) &.=6()%7) ?6(1"$-) .&'@ -/%.<$/%)") -/#/ .,.#.%'/&

/;?.'$>/& ") /(".# +:;,$-) u =)()%'$) ". .&');$,$")". ?6(1"$-)4 &.=6()%7) ". /($.%')78/ . (.),$3)78/ "/

"$(.$'/ u .%56)%'/ ) +(/'.78/ ") -/%0$)%7) &. +(.%". #)$& -/# )& -/#+/%.%'.& &6;?.'$>)& ") &.=6()%7)4

".&$=%)")#.%'. ) -),-6,);$,$")". . +(.>$&$;$,$")". "/& $%"$>1"6/& .# (.,)78/ )/& .0.$'/& ?6(1"$-/& "/&

)-'/&j _+PEV +PHWXKL /PLDE 4HJPOKQrPY )KNDKOP 4PJEOKOXMKPJHQ D %DPNKH FH 4PJEOKOXK\UPY 4PKLZNH;

*QLDFKJHY ?<<<Y [^R@ ?q>ag

,4 T * 4PJEOKOXK\UP 5DFDNHQ FDODNLKJH WXD V i=)()%'$"/ / "$(.$'/ ". +(/+($.")".j _4PJEOKOXK\UP

5DFDNHQY HNO@ qpY yy""a@

* [NP[NKDFHFD ODL [PN GXJFHLDJOP H [NS[NKH JHOXNDmH rXLHJHY EDJFP HZEPQXOHLDJOD JHOXNHQ FP EDN
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rXLHJP DbDNMDN [PFDNY FPLIJKP EPZND HE MPKEHE@ . ED ODL [PN PNKRDL H JHOXNDmH FP EDN rXLHJPY V [DNGDKOHLDJOD

QDRIOKLH H [NP[NKDFHFD@

i! &6;&$&'A%-$) "/ F/#.#4 ) -6,'6() . / .%=()%".-$#.%'/ ". &6)& 0)-6,")".& #.%')$&4 ) ."6-)78/ . /

".&.%>/,>$#.%'/ "/& =.(#.& 56. ) #8/ ") 9(/>$"A%-$) ".+/&$'/6 .# &.6 -/()78/ ".+.%".#

.&&.%-$),#.%'. ")& ($56.3)& #)'.($)$&B C)1 / -)(@'.( &)=()"/ ") +(/+($.")".B G,) * &)=()") +/(56. '.# )

&6) ()38/ ". &.(4 ) &6) 0$%),$")".4 %/& .,.>)"/& ".&'$%/& "/ F/#.#B T/")& )& .&-/,)&4 )&&$# )& #)$&

)%'$=)& -/#/ )& #)$& #/".(%)&4 ) )-.$')#j _3HGHhDOOD 'PFNKRXDE 0DNDKNHY )KNDKOP FHE 4PKEHEY 0NDG^MKPY .F@

'KPY AnCCY tPQ@ "ag

#H SOKMH FH HJONP[PQPRKH JUP ED ODL MPJrDMKLDJOP FD EPMKDFHFDE WXD KRJPNHL P FKNDKOP FD

[NP[NKDFHFD@ #UP ED ONHOHY [PKEY FD XLH KJEOKOXK\UP H[DJHE QDRHQ PX MPJcDJMKPJHQY LHE JHOXNHQ@ & KJDNDJOD H

WXHQWXDN EDN rXLHJP P HJEDKP [DQH EDRXNHJ\H [NP[KMKHFH [DQH HWXKEK\UP FD ZDJE@ $D P GXJFHLDJOP FH [NP[NKDFHFD V

FH [NS[NKH DbKEOxJMKH rXLHJHY DbKEOKJFP DL GXJ\UP FP rPLDL D FH EXH FKRJKFHFDY MPLP KJEONXLDJOP FD [NPLP\UP

FP KJFKcIFXP D FH MPQDOKcKFHFDY PJFD ED FDEDJcPQcD D NDHQKmHY EXH dXEOKGKMHOKcH OHLZVL DJMPJONH RXHNKFH JP

[NKJMI[KP FH FKRJKFHFD FH [DEEPH rXLHJH _HNOKRP ApY """Y FH 4PJEOKOXK\UP 5DFDNHQa@

i!%'. '/")& .&&)& -(1'$-)& %8/ F.&$')#/& .# )0$(#)( 56. ) -/((.%'. "/6'($%@($) #)$& &E,$") ) .&&. (.&+.$'/

* ) './($) ") %)'6(.3) F6#)%)4 &.=6%"/ ) 56), ) +(/+($.")". * $%.(.%'. K %)'6(.3) "/ F/#.#4 &.%"/

-/%"$78/ ". &6) .<$&'A%-$) . +(.&&6+/&'/ ". &6) ,$;.(")".B v / $%&'$'6'/ ") -/%&.(>)78/ 56. ,.>) / F/#.#

) &. )+(/+($)( ". ;.%& &.?) +)() &)-$)( &6) 0/#.4 &.?) +)() &)'$&0)3.( &6)& >)($)")& %.-.&&$")".& ".

/(".# 01&$-) . #/(),B ! %)'6(.3) F6#)%) * ". '), /(".# 56. .,) -F.=)(@ ) /;'.(4 #."$)%'. / "/#1%$/

+($>)"/4 6# #.,F/( ".&.%>/,>$#.%'/ ". &6)& 0)-6,")".& . ". &6) )'$>$")".B D F/#.#4 -/#/ &.( ()-$/%), .

.#$%.%'.#.%'. &/-$),4 '()%&0/(#) &.6& )'/& ". )+(/+($)78/ .# "$(.$'/& 56.4 -/#/ )6'A%'$-/& $%'.(.&&.&4

&8/ )&&.=6()"/& +.,) &/-$.")".4 #."$)%'. %/(#)& ?6(1"$-)&4 56. =)()%'.# . +(/#/>.# ) ".0.&)

$%"$>$"6),4 +/( $&&/ * $#+(.&-$%"1>., 56. &. ".0.%") ) +(/+($.")". $%"$>$"6), +)() 56. ) &/-$.")". +/&&)

&/;(.>$>.(B Y.%"/ / F/#.# .,.#.%'/ -/%&'$'6'$>/ ") &/-$.")".4 ) ".0.&) ". &6) +(/+($.")". -/%&'$'6$

".0.&) ") +(E+($) &/-$.")".B !&&$#4 ) +(/+($.")". 0/$ -/%-.;$") )/ &.( F6#)%/ +.,) +(E+($) %)'6(.3)

+)() 56. +/&&) )'.%".( K& &6)& %.-.&&$")".& . K& ". &6) 0)#1,$)B 9/( '/")& .&&)& ()3W.&4 +.,) &6) 06%78/

&/-$), . +.,/ &.(>$7/ 56. +(.&') K& &/-$.")".& -$>$,$3)")&4 ?6&'$0$-)U&.4 +,.%)#.%'.4 ) .<$&'A%-$) ?6(1"$-)

") +(/+($.")".j _!HNKH 9DQDJH )KJKmY 4XNEP FD )KNDKOP 4KcKQ 2NHEKQDKNPY )KNDKOP FHE 4PKEHEY tPQ@ "tY .F@

$HNHKcHY ?<A`Y [^R@ A`ABA`?ag

iG&&. "$(.$'/ ".>. &.( -/%&.(>)"/w N8/ F.&$')#/& .# (.&+/%".( )0$(#)'$>)#.%'.4 .&'($;)%"/U%/& %)

)(=6#.%')78/ ". 9,)%$/,4 56. .&');.,.-. )& &.=6$%'.& +(.#$&&)&4 )%'.& ". -F.=)( K #.%-$/%)")

-/%-,6&8/\ )I ) +(/+($.")". * 6# 0)'/ F$&'E($-/4 56. (.#/%') K #)$& ),') !%'$=6$")".B 9(..<$&'. K& ,.$&

56. ) (.=6,)# +(.&.%'.#.%'.r ;I &6) /(=)%$3)78/ )'6), (.&6,') ". -/%&')%'. .>/,678/B c/#/ ) 0)#1,$) /6

/ -)&)#.%'/4 ) +(/+($.")". -/((.&+/%". ) 6#) 0/(7) &/-$),4 56. &. ".&.%>/,>. .# #.$/ ". +.(.%.&

>$-$&&$'6".&r -I +/( .&&. #/'$>/4 %8/ &. ".>. %.,) '/-)( $((.0,.'$")#.%'.4 +/(56. ) .<+.($A%-$) -/#+(/>)

56. &. %8/ (/#+. $#+6%.#.%'. -/# / +)&&)"/r "I ),*# "$&&/4 ) +(/+($.")". '.# ?6&'$0$-)") &6)

&/;(.>$>A%-$) +.,/& $%-/%'.&'@>.$& &.(>$7/& +(.&')"/& K F6#)%$")".B 9/".U&. -/%-,6$(4 +/(')%'/4 56. .,)

(.+(.&.%') %.-.&&$")". .-/%q#$-) +)() )& &/-$.")".& -$>$,$3)")& . 56. &. $#+W. )/ ,.=$&,)"/( . )/

?6($&')B HBBBI N) *+/-) )'6),4 / #/"/ +.,/ 56), '()')# )& %)7W.& / "$(.$'/ ". +(/+($.")". -/%&'$'6$ ) +."()

". '/56. ". &.6 (.=$#. +/,1'$-/B N/& +)1&.& "/ /-$".%'.4 %/& +)1&.& ". "$(.$'/ ,)'$%/4 =.(#V%$-/ . )%=,/U

&)<q%$-/4 &6;&$&'. ) +(/+($.")". +($>)")4 .#;/() &6?.$') ) ".'.(#$%)")& (.&'($7W.&4 +/(56. &. .%'.%".

56. .,) .&'$#6,) / '();),F/ . )& 0)-6,")".& "/ $%"$>1"6/4 0/#.%')%"/ ) +(/"678/ ". %/>)& ($56.3)&j

_lHErKJROPJ FD 2HNNPE !PJODKNPY 4XNEP FD )KNDKOP 4KcKQY tPQ@ """Y .F@ $HNHKcHY ?<<nY [^R@ =AB=?ag

i! :%$-) ?6&'$0$-)78/ $%-/%'.&'@>., "/ "$(.$'/ ". +(/+($.")". .&'@ .# &.( .,. ) $#+(.&-$%"1>., -/%"$78/

"/& "$(.$'/& ") .<$&'A%-$) . ") ,$;.(")".4 56.( &. '()') "/& $%"$>1"6/&4 56.( ")& -/,.'$>$")".&B !

+(/+($.")". * 6# "/& #)$& 0/('.& $%&'$'6'/& F6#)%/&4 $%&'$%'/& 56. &. (.>.,)# )'* %/& )%$#)$& $%0.($/(.&r

&.%"/ ')#;*# ) +(/+($.")". $%"$>$"6), ) #)$& +/".(/&) ),)>)%-) ") +(/"678/4 ") -)+$'),$3)78/4 ")

$%$-$)'$>) -($)"/()4 "/ +(/=(.&&/ . ") -$>$,$3)78/ #)'.($), "/& +/>/&B D& 56. ) -/%'.&')# &/#.%'.

#)%$0.&')# .<-.&&$>) 0)%')&$)4 .<),')78/ ". $".$)& . $%>.?) -.=)r . %8/ '.(.# ) %/78/ .<)') ")&

(.),$")".& F$&'E($-)& . &/-$)$&B C. (.&'/4 %.%F6# +.%&)"/(4 %.# / #)$& 0.((.%F/ -/#6%$&')4 -/%'.&')4 .#

);&/,6'/4 / "$(.$'/ ". )+(/+($)78/r '/"/& )"#$'.# ) +(/+($.")". "/& ;.%& ". -/%&6#/4 . &/#.%'. ),=6%&

(.?.$')# ) "/& $%&'(6#.%'/& ". +(/"678/B X.,F/( "/ 56. '/")& )& ".#/%&'()7W.& "/6'($%@($)&4 +/(*#4 ")

,.=$'$#$")". "/ "$(.$'/ ". +(/+($.")". 0/$ ) .,/56.%'. .<+.($A%-$)4 .# =()%"1&&$#)& +(/+/(7W.& . -/#

'/")& )& -/%"$7W.& ". A<$'/4 (.),$3)") +.,) j:&&$) &/>$*'$-)4 -6?/& "$($=.%'.&4 +(/06%")#.%'. $%'/<$-)"/&

")& './($)& -/,.'$>$&')& ". p)(, X)(<4 +(.'.%".()#4 ,/=/ ". .%'()")4 );/,$( ) +(/+($.")". +($>)")4 / 56.

),$@& +/6-) $#+/('V%-$) '$%F) %6# +)1& .# 56. ) -6,'6() ") '.(() .()4 )$%")4 0.$') &/; / (.=$#.

-/#6%$'@($/ "/ #$( . "/ )('.,r #)&4 ) ;(.>. '(.-F/4 /& -/,.'$>$&')& (.-6)()#4 .&');.,.-.%"/ ) 0)#/&) N.+

H%/>) .-/%/#$) +/,1'$-)I4 ") 56), &)1()# / cE"$=/ -$>$, . /& cE"$=/& )=(@($/4 #$%.$(/ . 0,/(.&'),

&/>$*'$-/j _3XKm FH 4XJrH /PJ\HQcDEY %NHOHFP FD )KNDKOP 4KcKQY 4SFKRP 4KcKQ 0PNOXRXxEY tPQ@ """Y .F@

4PKLZNHY An`<Y [^R@ ?kB?qag

& EHZKFP WXD H [PEED KJFIRDJH JUP ED NDcDEOD FHE MHNHMODNIEOKMHE [NS[NKHE FH [PEED NDRKFH [DQP

)KNDKOP 4KcKQY DJONDOHJOPY KEEP JUP EKRJKGKMH EDN FKE[DJE^cDQ XLH MPRJK\UP NHmPHcDQLDJOD EDRXNH WXHJOP HPE

[NDFKMHFPE JDMDEE^NKPE FH MPJEOHOH\UP FH [PEED KJFIRDJH [HNH LDNDMDN H [NPOD\UP MPJEOKOXMKPJHQY P WXD FDcD

PMPNNDN FDJONP FD XL [NPMDFKLDJOP HFLKJKEONHOKcPY HOV [PNWXD EDN^ H[OH H KJFXmKN s KJcHQKFHFD FD dXEOPE OIOXQPE FD
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[NP[NKDFHFD OHLZVL RHNHJOKFPE [DQH [NS[NKH 4PJEOKOXK\UP 5DFDNHQ@

0DQH HJHQPRKHY cDdH:ED WXD P HNOKRP A@?kqY z?pY FP 4SFKRP 4KcKQY FDODNLKJH WXD; i.%56)%'/ %8/ &.

+(/#/>.(4 +/( #.$/ ". )78/ +(E+($)4 / ".-(.'/ ". $%>),$")". "/ (.=$&'(/4 . / (.&+.-'$>/ -)%-.,)#.%'/4 /

)"56$(.%'. -/%'$%6) ) &.( F)>$"/ -/#/ "/%/ "/ $#E>.,j@ tHQD FKmDNY P [NP[NKDO^NKP MPJOKJXHN^ H EDN rHcKFP MPLP

FPJP FP KLScDQ HOV WXD EDdH [NPLPcKFH H H\UP [NS[NKH WXD FDMNDOD H KJcHQKFHFD FP dXEOP OIOXQP KLPZKQK^NKPY D JDQD ED

FDMNDOD EXH KJDbKEOxJMKH PX JXQKFHFD D LHJFD MHJMDQHN EDX NDRKEONP@ %NHOH:ED FD ONHFK\UP EDMXQHN FP )KNDKOP

ZNHEKQDKNP FD WXD i56.# %8/ (.=$&'() %8/ * "/%/j@ #H LDELH QKJrH V P HNOKRP ?q?Y FH 3DK FD 'DRKEONPE 0]ZQKMPE

_3DK >@<AqBC`a@

iv ". ,/%=) '()"$78/ %/ "$(.$'/ ;()&$,.$(/ / +($%-1+$/ &.=6%"/ / 56), &6;&$&'. / (.=$&'(/ .%56)%'/ %8/ 0/(

-)%-.,)"/B o@ #)$& ". -.# )%/& $%'.=() / /(".%)#.%'/ ?6(1"$-/ %)-$/%),B HBBBI D& +)(@=()0/& "/ )('B QBgeS

"/ cc_fg ,$=)# ) '$'6,)($")". "/ "$(.$'/ (.), K +.&&/) .# -6?/ %/#. * (.=$&'()"/4 %) #.,F/( '()"$78/

F$&'E($-) "/ "$(.$'/ ;()&$,.$(/B ! &/,678/ )"/')") &. ".&'$%) x +.,) +6;,$-$")". 56. ".,.& )">*# x)

(.&=6)(")( ) 0* +:;,$-) "/& (.=$&'(/& . ) ;/)U0* ". 56.# -/%0$. %) >),$")". ". &.6& )&&.%')#.%'/&B N/

cc_Q` >$%F) .&');.,.-$") ) +(.&6%78/ ,.=), "/ "/#1%$/B Y.?) ) +(.&6%78/4 &.?) / 0)'/ "/ (.=$&'(/4 /&

.0.$'/& "/ "$(.$'/4 )&&$# )"56$($"/4 &6;&$&'.# )'* 56. / -)%-.,)#.%'/ &.?) .0.'6)"/ HcM4 )('B SBP4 ttt][Ij

_lHQODN 4DJDcKcHY 3DK FD 'DRKEONPE 0]ZQKMPE 4PLDJOHFHY .F@ $HNHKcHY ?<A<Y [^R@ A?=C:A?=nag

iL#) >.3 .0.'6)") ) #)'(1-6,)4 /6 ) $%&-($78/ ". '1'6,/ -/%&'$'6'$>/ ". ),=6# /6'(/ "$(.$'/ "$>.(&/ ")

+(/+($.")".4 +(.&6#.U&. +.('.%-.( / "$(.$'/ (.), K +.&&/) .# -6?/ %/#. &. (.=$&'(/6 /6 $%&-(.>.6 HcE"$=/

c$>$,4 )(' dS^IB G ) +(/+($.")". -/%&$".()U&. )"56$($") %) ")') ") )+(.&.%')78/ "/ '1'6,/ ) (.=$&'(/ H)('B

SmeI4 )$%") 56. .%'(. ) +(.%/')78/ %/ +(/'/-/,/ . / (.=$&'(/ F)?) ".-/(($"/ ),=6# '.#+/B T()')U&.4

/;>$)#.%'.4 ". 6#) +(.&6%78/ $6($& ')%'6#4 "$>.(&)#.%'. "/ 56. &. +)&&) %/ "$(.$'/ ),.#8/4 6#) >.3 56.

+)() %E& / (.=$&'(/ %8/ '.# -)(@'.( ". %.=E-$/ ?6(1"$-/ );&'()'/B D 56. &. ".>. $%0.($( * 56.4 &. &.

-/%&$".() "/%/ 56.# 0$=6() %/ (.=$&'(/ -/#/ '$'6,)( "/ "$(.$'/4 )&&$# ".>. &.( '()')"/ .%56)%'/ &. %8/

-)%-.,)( /6 )%6,)(4 6#) >.3 56. / (.=$&'(/ * )'/ -)6&),4 . .<+($#. &6) 0/(7) %) ".+.%"A%-$) "/ %.=E-$/

?6(1"$-/ &6;?)-.%'.B G#;/() ,F. 0),'. / -)(@'.( ". +(.&6%78/ $6(. .' ". $6(.4 ) $#+/('V%-$) "/ (.=$&'(/ *

06%")#.%'), %) /(=)%$3)78/ ?6(1"$-) ") +(/+($.")". ;()&$,.$()4 %8/ &/#.%'. +/(56. ) ,.$ +(/-,)#) /

(.=$&'(/ -/#/ -)6&) ".'.(#$%)%'. ") )56$&$78/ ") +(/+($.")".4 -/#/4 )$%")4 +/(56. %8/ &. $%0$(#) /

(.=$&'(/ +/( )6'/($")". "/ /0$-$),4 +/(*# F@ ". (.&6,')( ". 6#) &.%'.%7) ?6"$-$), +(/0.($") .# +(/-.&&/

-/%'.%-$/&/4 %/ 56), &. (.-/%F.-.(@ )/ (*6 ) #)$& )#+,) ".0.&)j _4HKP !^NKP FH $KQcH 0DNDKNHY

"JEOKOXK\eDE FD )KNDKOP 4KcKQY tPQ@ "tY .F@ 5PNDJEDY Ann?Y [^R@ n`ag

*EEKLY E@L@d@Y P NDRKEONPY MPJGPNLD [NPMQHLH H QDRKEQH\UP [DNOKJDJODY V MHXEH FDODNLKJHJOD FH

HWXKEK\UP FH [NP[NKDFHFD FHFH H EXH KL[PNOoJMKH JH PNFDL dXNIFKMH ZNHEKQDKNHY DY [HNDMD WXD JUP V PXONH H ODQDPQPRKH

FP DJODJFKLDJOP GKNLHFP [DQH +XNKE[NXFxJMKH;

iG%56)%'/ %8/ &. +(/#/>.(4 +/( #.$/ ". )78/ +(E+($)4 ) ".-(.')78/ ". $%>),$")". "/ (.=$&'(/4 . /

(.&+.-'$>/ -)%-.,)#.%'/4 ) +.&&/) $%"$-)") %/ (.=$&'(/ +:;,$-/ -/%'$%6) ) &.( F)>$") -/#/ +(/+($.'@($)

"/ $#E>.,B N8/ ;)&')4 +)() $,$"$( ) 0* +:;,$-) 56. / (.=$&'(/ $#/;$,$@($/ &. (.>.&'.4 / )?6$3)#.%'/ ". )78/

'.%".%'. ) $%>),$"@U,/r .<$=.U&. &6) +(/-."A%-$)j _'.E[ n==q<qB)5 T $%+ T 'DQHOPNH !KJKEONH #HJMh

*JFNKRrK T )+ <qB<=B?<<=ag

iG# 0)-. "/ 56. +(.-.$'6) / )('B dS^ "/ cc4 F/?.4 +.,/ %/&&/ &$&'.#) ?6(1"$-/4 ) '()%&-($78/ +(/>) .<$&'$(

/ "$(.$'/ (.), .# 0)>/( ") +.&&/) .# -6?/ %/#. &. $%&-(.>.64 /6 '()%&-(.>.64 . .&&) +(.&6%78/ &/#.%'. +/(

)78/ +(E+($) +/". &.( ".&'(61")B ! .0$-@-$) +,.%) ". (.=$&'(/4 .%56)%'/ %8/ -)%-.,)"/4 +(/-,)#)") +.,/

)('B gSg4 ") J.$ "/& j.=$&'(/& 9:;,$-/&4 * ". ,/%=) '()"$78/ %/ "$(.$'/ ;()&$,.$(/4 $%'.=()%"/ / %/&&/

/(".%)#.%'/ ?6(1"$-/ F@ #)$& ". 6# &*-6,/j _*4 k`@qnq T %+$4 T 'DQHOPN )DEDLZHNRHFPN 0DFNP !HJPDQ

*ZNDX T )+ AnBA<Bnqag

'DEEHQOH:ED WXD [HNDMD KJMPL[HOIcDQ MPL H NDRNH MPJEOKOXMKPJHQ H KJcPMH\UP FD XL FKNDKOP JHOXNHQY

OHQ MPLP P KJFKRDJHOP _XLH [PEED PNKRKJ^NKH D WXD ED EPZND[PJrH H WXHQWXDN PXONP FKNDKOPaY PX FH FKE[DJEHZKQKFHFD

FH [NVcKH KJEOHXNH\UP FD XL [NPMDFKLDJOP HFLKJKEONHOKcP DL WXD PMPNNH P NDMPJrDMKLDJOP FH [NDODJFKFH ^NDH

MPLP KJFIRDJHY HOV [PNWXD FDJONP FD OHQ [NPMDFKLDJOP FDcDNUP EDN MPL[NDDJFKFHE EKOXH\eDE FD GHOPY WXD FDcDNUP

EDN MHNHMODNKmHFHE PZdDOKcHLDJODY MPL MNKOVNKPE OVMJKMPEY HMDKOPE [DQH MKDJOKGKMKFHFD@

iY. +/( 6# ,)"/ ) c/%&'$'6$78/ M.".(), -/%0.(. +(/'.78/ K& '.(()& h'()"$-$/%),#.%'.h /-6+)")& +.,/&

1%"$/& H)('B gmQI4 +/( /6'(/4 ')#;*# -/%0.(. +(/'.78/ )/ "$(.$'/ ". +(/+($.")". H)('B SP4 $%-B tt[[IB !

.>.%'6), -/,$&8/ ". "$(.$'/& -/# &.". -/%&'$'6-$/%), F@ ". &.( (.&/,>$") -/# ,)&'(/ %) +(/>) +(/"63$")

%/& )6'/& &/;(. )& (.&+.-'$>)& '$'6,)7W.&j _!4 >k=<B2* T $%+ T !KJKEONP +PEV )DQRHFP T )+ ACB<qB?<<kag

'DRKEOND:EDY WXD H [NDMKEUP FP 'DRKEONP "LPZKQK^NKP JP LXJFP HOXHQ V cKOHQ [HNH ONHmDN EDRXNHJ\H D

MPJGKHZKQKFHFDY JH LDFKFH WXD ONHm DQDLDJOPE MPJEOKOXOKcPEY MPL[NPZHOSNKPE D [XZQKMKO^NKPE@ %NHOH:ED FD DbKRxJMKH

EX[NDLH FD WXHQWXDN PNFDJHLDJOP dXNIFKMPY cPQOHFP [HNH H [NPOD\UP FH GV []ZQKMH D H [NPOD\UP FPE KJODNDEEDE FD

ODNMDKNPEY [PKE [DNLKOD P MPJrDMKLDJOP FHE cKMKEEKOXFDE FH [NP[NKDFHFD@ #DEED EDJOKFPY H [HN FH HWXKEK\UP FH

[NP[NKDFHFDY P 'DRKEONP "LPZKQK^NKP OHLZVL NDEXQOH JP NDE[DKOP HPE [NKJMI[KPE FH [XZQKMKFHFDY GPN\H [NPZHJODY

QDRHQKFHFDY ODNNKOPNKHQKFHFDY MPJOKJXKFHFDY [NKPNKFHFDY DE[DMKHQKFHFD D KJEOoJMKH _4HNQPE 'PZDNOP /PJ\HQcDEY )KNDKOP

4KcKQ 2NHEKQDKNPY tPQ@ tY .F@ $HNHKcHY ?<<na@ %HLZVL ODL GKJHQKFHFDE DE[DMIGKMHE [HNH [NP[PNMKPJHN H
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HXODJOKMKFHFDY EDRXNHJ\H D DGKM^MKH FP NDRKEONPY HGKL FD [NDcDJKN GNHXFDE WXD H L^:GV FD XJEY [NPODRKFH [DQH

MQHJFDEOKJKFHFDY [PEEH [ND[HNHN DL [NDdXImP FH ZPH:GV FP MKFHFUP@

iG0.$'/& "/ j.=$&'(/ 9:;,$-/ U D& .0.$'/& ?6(1"$-/& +(/"63$"/& &8/ ". '(A& .&+*-$.& ;@&$-)&4 %8/ .&')%56.&\

)I -/%&'$'6'$>/&x &.# / (.=$&'(/ / "$(.$'/ %8/ %)&-.r ;I -/#+(/;)'E($/&x / (.=$&'(/ +(/>) ) .<$&'A%-$) .

) >.()-$")". "/ )'/ /6 0)'/ )/ 56), &. (.+/(')r -I +6;,$-$'@($/&x / )'/ /6 0)'/ (.=$&'()"/4 -/# ()()&

.<-.7W.&4 * )-.&&1>., )/ -/%F.-$#.%'/ ". '/"/&4 $%'.(.&&)"/& . %8/ $%'.(.&&)"/&j _lHQODN 4DJDcKcHY 3DK FD

'DRKEONPE 0]ZQKMPE 4PLDJOHFHY .F@ $HNHKcHY ?<A<Y [^R@ `qag

$@L@d@Y DJWXHJOP JUP DLKOKFP P )DMNDOP 0NDEKFDJMKHQY [DQP NDMPJrDMKLDJOP FH KFPJDKFHFD FPE

[NDEEX[PEOPEY rHcDN^ H[DJHE XLH Db[DMOHOKcH FD FKNDKOPY FD LPFP WXD V P NDE[DMOKcP )DMNDOP P HOP JPNLHOKcP WXD

ED MPJEOKOXKN^ DL OIOXQP NDRKEON^cDQ@ "JMQXEKcDY P 4PQDJFP $X[NDLP %NKZXJHQ 5DFDNHQ OHLZVL d^ ODcD P[PNOXJKFHFD FD

ED LHJKGDEOHN EPZND H DbKRxJMKH FD )DMNDOP 0NDEKFDJMKHQ [HNH [QDJH DGKM^MKH D [DNGDMOKZKQKmH\UP FD ^NDH MPLP

KJFIRDJHY P WXDY MPJGPNLD FKOP HMKLHY [HNDMD MPJEOKOXKN P FPMXLDJOP r^ZKQ D NDRKEON^cDQ [HNH EDN QDcHFP HP 4HNOSNKP

FD 'DRKEONP FD "LScDKEY KJMQXEKcD [HNH P[PJKZKQKFHFD i.(=) /#%.&jY KEOP VY HZEPQXOKcKFHFD D P[PJKZKQKFHFD@

iQeB !;()%=.# /& #6%$-1+$/& -($)"/& / $%'.($/( ". "6)& @(.)& $%"1=.%)&4 ) ". Y8/ X)(-/&4 56. .&')($)

".#)(-)") . ?@ F/#/,/=)") +/( C.-(.'/ "/ 9(.&$".%'. ") j.+:;,$-)4 (.&')%"/ &. 6,'$#. / &.6 (.=$&'(/ %/

(.&+.-'$>/ c)('E($/ ". [#E>.$& . %) Y.-(.')($) "/ 9)'($#q%$/ ") L%$8/ . ) ". j)+/&) Y.(() "/ Y/,4 56.

.&'@ .# 0)&. ". (.-/%F.-$#.%'/ .&')'),4 +.%".%'. ". )'/& )"#$%$&'()'$>/& -/#+,.#.%')(.&B

QSB c/%&')'/ 56.4 #.&#/ %/ -)&/ ")& '.(()& ". Y8/ X)(-/&B D& (.=$&'(/& 56. ")($)# .0$-@-$) +,.%) K

".#)(-)78/ F/#/,/=)")4 .&'8/ &6&+.%&/& .# >$('6". ") %/>) /($.%')78/ ". +/,1'$-) ".#)(-)'E($) &/;(.

(.&.(>)& ". 1%"$/& 56. +)&&/6 ) >$=.(4 . )"/')") +.,/ )'6), s/>.(%/ M.".(),4 ),'.()%"/ )& (.=()& "/

C.-(.'/ gg_^QB 9/( .&&. C.-(.'/4 56. ,.>/6 / %y QBRRS_^S4 $#+,.#.%'/6U&. %/>) &$&'.#@'$-)4 )"#$'$%"/ /

-/%'()"$'E($/ &/;(. )& @(.)& $".%'$0$-)")& -/#/ '()"$-$/%)$& "/& $%"1=.%)&4 -/#/ ".'.(#$%) / &.6 )('$=/

^z ) )"#$'$( 56. a%)& ".#)(-)7W.& .# -6(&/4 -6?/ C.-(.'/ F/#/,/=)'E($/ %8/ '.%F) &$"/ /;?.'/ ".

(.=$&'(/ .# -)('E($/ $#/;$,$@($/ /6 %) Y.-(.')($) ". 9)'($#q%$/ ") L%$8/ "/ X$%$&'*($/ ") M)3.%")4 /&

$%'.(.&&)"/& +/".(8/ #)%$0.&')(U&.4 %/& '.(#/& "/ k dz "/ )('B gz4 %/ +()3/ ". %/>.%') "$)&4 -/%')"/& ")

")') ") +6;,$-)78/ ".&'. C.-(.'/Bb

Q ` B 9/( $&&/ #.&#/4 /;&.(>/ 56. .# %.%F6#) ")& "6)& &$'6)7W.& )-F)U&. +.(0.-'$;$,$3)"/ / )'/

".#)(-)'E($/ ".&&)& '.(()&4 %8/ &.%"/ +/&&1>., )$%") -/%&$".()(U&. -/#/ @(.)& (.-/%F.-$")#.%'.

$%"1=.%)&4 +/$& +)".-.# )#;)&4 ".+.%".%'.& 56. .&'8/4 ". +(/>$"A%-$)& +)() ) &6) ".0$%$78/ 0$%),4 ".

-/#+,.#.%')78/ ". &.6& (.&+.-'$>/& '.(#/& -/%&'$'6'$>/&j _*)" AqA?B'' T $%5 T 'DQHOPN !KJKEONP

!HXNIMKP 4PNNxH T )+ <CBAABn>ag

.L cPOP [NPGDNKFP [DQP DLKJDJOD !KJKEONP 0D\HJrH !HNOKJEY JP *R'R JP !$ k=<?B)5Y PJFD ED

FKEMXOKH H FDLHNMH\UP HFLKJKEONHOKcHE DL ^NDH FD QKOIRKP D DJcPQcDJFP H FDLHNMH\UP KJFIRDJHY NDEOPX MPJEKRJHFP

WXD;

iY.%F/( 9(.&$".%'.4 &/6 6# .&-()>/ ") ,.$B !"#$'/ 56. ) ,.$ +/&&) "$3.( 56. /& (.=$&'(/ ". >$=@($/ &8/

%6,/& . +/&&) )%6,)( '1'6,/& ". +(/+($.")". ) +)('$( ". ".'.(#$%)"/& +($%-1+$/& 56. ) -/,.'$>$")".

$#+/%F)B G ) (.),$")". %.&&. 9)1& * 56.4 )%'.-.".%"/ ) '/"/&4 /& 1%"$/& )56$ .&')>)#B N8/ &. "$&-6'.B

X)& >$>. / +)1& &/; / $#+*($/ ". ,.$ 06%")#.%'),4 -($)"/() ". "$(.$'/& K& +.&&/)& . ". (.=()& +)() 0)3AU,/&

(.&+.$')"/&B N8/ >.?/ -/#/ +/&&) &. )0)&')( .&&.& "$(.$'/& +/( 6# #.(/ )'/ "/ 9/".( G<.-6'$>/ ,)&'(.)"/

.# +)(.-.( ". -/#$&&8/4 &.?) .,) -/#+/&') ". 56.# 56.( 56. &.?)4 -($)") +.,/ G&')"/ . 56. .&')(@4 .%'8/4

".-$"$%"/ .# &.6 +(E+($/ ;.%.01-$/B !"#$'/ / )'/ )"#$%$&'()'$>/ ". ".#)(-)78/r #)& ) &$#+,.&

".#)(-)78/ %8/ +/".(@ &$=%$0$-)( ) %.=)'$>) ") +/&&. "/ -$")"8/B G6 +(E+($/ ?6,=6.$ #)%")"/ ".

&.=6()%7) .# 56. &. $#+."$) 56. +(/+($.'@($/& . +/&&.$(/&4 F/#.%& 56. $#+,)%')()# 6#) 0)3.%") -/#

-.(-) ". /$'/ #$, (.&.&4 -/# $=(.?)&4 -/# .&-/,)&4 -/# >@($/& F.-')(.& ". -)%)U".U)7:-)(4 .%'()&&.# &.56.(

%) 0)3.%")4 +/(56. &. F/6>.() ".-,)()"/4 +/( ".-(.'/ 56. &. '()')>) ". '.(() $%"1=.%)B 9/( $%-(1>., 56.

+)(.7)4 .&&) 0)3.%") 0/$ $#+,)%')") -/# >6,'/&/& 0$%)%-$)#.%'/& "/ l)%"/ "/ l()&$, . "/ N/(".&'.4

/6>$"/& / [%-() . / [;)#)B T)$& )'/&4 #. +)(.-.4 0.(.# ) c/%&'$'6$78/ H)('B SP4 tt[[4 ttt]4 J[] . J]I .

()&=)# )& J.$& ".&'. +)1& . .%'.%"/ 56. / #)%")"/ ". &.=6()%7)4 F/?. 6#) )78/ -/%&)=()") -/#/

(.#*"$/ -/%&'$'6-$/%),4 * )".56)"/ ) &. $#+."$( .&'. );6&/B 9/( $&&/ * 56.4 %/ -)&/4 -/%'$%6/ )-F)%"/

56. .&&.& ".-(.'/&4 ')%'/ / >.,F/ 56)%'/ / %/>/4 -/%'*# .((/& 06%")#.%')$& 56. / #)-6,)# ".

$%-/%&'$'6-$/%),$")".&4 ()38/ +/( 56. )-/#+)%F/ / >/'/ "/ Y(B X$%$&'(/ 2/&* C.,=)"/j _*R'R JP !$

k=<?B)5 T $%+ T 'DQHOPN !KJKEONP +PEV )DQRHFP T )+ ?=B<qBAnnCag

.L XL [HNHQDQP MPL H XEXMH[KUPY PJFD PMPNND H GPNLH FD HWXKEK\UP PNKRKJ^NKH FH [NP[NKDFHFDY d^

WXD cKHZKQKmH EXH KL[QDLDJOH\UP EDL NDQH\UP FD MHXEHQKFHFD MPL P DEOHFP dXNIFKMP HJODNKPN FH [NS[NKH MPKEHY ODLPE

WXD H EDJODJ\HY H[SE EDX ONoJEKOP DL dXQRHFPY MPJEOKOXKN^ P OIOXQP WXD EDN^ QDcHFP HP 4HNOSNKP FD 'DRKEONP

"LPZKQK^NKP _HNOKRP A?kAY z1JKMPY FP 4SFKRP 4KcKQaY NDGQDOKJFP H EDRXNHJ\H dXNIFKMH D H P[PJKZKQKFHFD i.(=)

/#%.&jY EDJFP MDNOP WXD EDL H EDJODJ\H H EKOXH\UP FP XEXMH[KDJOD [DNLHJDMDN^ DODNJHLDJOD MPLP EKOXH\UP FD

GHOPY DY MPJEDWXDJODLDJODY MPJONPcDNOKFHY cHQD FKmDNY i&/#.%'. ) &.%'.%7) +W. '.#+/ )/ .&')"/ +/,A#$-/ . $%-.('/4

. ,F. "@ ) &.=6()%7) 56. / "$(.$'/ (.), +/( .<-.,A%-$) ".>. (.0,.'$(j _4HKP !^NKP FH $KQcH 0DNDKNHY "JEOKOXK\eDE FD

)KNDKOP 4KcKQY tPQ@ "tY .F@ 5PNDJEDY Ann?Y [^R@ AAAa@

j.=$&'(/ u ! &.%'.%7) ".-,)()%"/ ) )56$&$78/ ") +(/+($.")". +/( 6&6-)+$8/ -/%&'$'6$ '1'6,/ 56. &.(@
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,.>)"/ )/ (.=$&'(/ $#/;$,$@($/B L#) >.3 (.=$&'()") .&')4 /+.() %8/ )+.%)& .# (.,)78/ ) 56.# 0/$ +)('. %)

,$". /6 $%'.=(/6 ) .56)78/ +(/-.&&6), H.0.$'/ ") -/$&) ?6,=)")I4 -/#/ ')#;*# (.,)'$>)#.%'. ) '.(-.$(/&

H.0.$'/ .(=) /#%.& "/ "$(.$'/ (.),I4 . +(/>) ) +(/+($.")". .# 0)>/( "/ )"56$(.%'. H.0.$'/ .&+.-10$-/ "/

(.=$&'(/j _4HKP !^NKP FH $KQcH 0DNDKNHY "JEOKOXK\eDE FD )KNDKOP 4KcKQY tPQ@ "tY .F@ 5PNDJEDY Ann?Y [^R@ AAAag

i9)() 56. &. '.%F) / 6&6-)+$8/ .<'()/("$%@($/ HjT4 Seg\gQg4 S^f\QgQ4 Sd`\gQf4 . `ff\eer 2l QSd\Qme .

Q`R\QffI4 &.(@ +(.-$&/\ )I +/&&. +)-10$-)4 $%$%'.((6+') H!"-/)&4 %B RgB``f4 Q^dfI4 .<.(-$") -/# )%$#6&

"/#$%$r ;I ".-6(&/ "/ +()3/ ". >$%'. )%/& HjT eRm\Q`R . SS`\QfSIr -I +(.&6%78/ ?6($& .' ". ?6(. ". ;/)U0*

. ?6&'/ '1'6,/4 56. %8/ &E "$&+.%&) ) .<$;$78/ ".&&. "/-6#.%'/ -/#/ ')#;*# +(/1;. 56. &. ".#/%&'() &6)

$%.<$&'A%-$)B T), 6&6-)+$8/4 -/#/ ;.# )-.%'6) Y@ 9.(.$()4 %8/ '/,.() ) +(/>) ". -)(A%-$) "/ '1'6,/B D

6&6-)+$.%'. '.(@ )+.%)& ". +(/>)& &6) +/&&.r "I &.%'.%7) ?6"$-$), ".-,)()'E($) ") )56$&$78/ "/ "/#1%$/

+/( 6&6-)+$8/4 56. -/%&'$'6$(@ / '1'6,/ 56. ".>.(@ &.( ,.>)"/ )/ j.=$&'(/ [#/;$,$@($/4 +)() '()%&-($78/j

_!HNKH 9DQDJH )KJKmY 4SFKRP 4KcKQ *JPOHFPY .F@ $HNHKcHY ?<<<Y [^R@ k>nag

iv +/( $&&/ 56. / -)+6' "/ )('B ^eQ ".$<) -,)(/ 56. ) %)'6(.3) ") )78/ ". 6&6-)+$8/4 56),56.( 56. &.?) /

&.6 06%")#.%'/4 * #.()#.%'. ".-,)()'E($)4 #)& %8/ &. +/". /,>$")( 56. "0 /(.1& (5()1& /&$:1)1"1)7&

1#0<20 2 -.&%"J)%& -('& 5#1& %( # :($1($3# %( -.&/(%K$/)# :(. 1?1"'& L6<)' I 1.#$:5(.K$/)# %#

-.&-.)(%#%(B D;&.(>.U&.4 .%'(.#.%'.&4 56.4 -/#/ '), )'/ * )+.,@>., %/ "6+,/ .0.$'/ H)('&B SQm . SgfI4

&/#.%'. )+E& / '(V%&$'/ .# ?6,=)"/ ".&&) &.%'.%-$) ". .0$-@-$) .(=) /#%.& * 56. /-/((.(@ / (.=$&'(/

#."$)%'. #)%")"/ ) 56. ),6". / '.<'/ H) J.$ %B `BfQS_Rm4 /6 Jj94 "$&+W. .# &.6 )('B Q`R\ aN/ j.=$&'(/ ".

[#E>.$&4 ),*# ") #)'(1-6,)4 &.(8/ 0.$'/&\ [ u / (.=$&'(/ {BBB| gdI ")& &.%'.%7)& ".-,)()'E($)& ".

6&6-)+$8/bIj@ _*JOuJKP 4Q^XFKP FH 4PEOH !HMrHFPY 4SFKRP FD 0NPMDEEP 4KcKQ "JODN[NDOHFPY .F@ !HJPQDY

?<A<Y [^R@ A?n?ag

"RJPNHN H EDRXNHJ\H dXNIFKMHY P FDcKFP [NPMDEEP QDRHQ D P FKNDKOP FD [NP[NKDFHFDY [HNDMD WXD OHLZVL

QDcH H HMKNNHN HKJFH LHKE PE MPJGQKOPEY LXKOHE FHE cDmDE FD KJMPJONPcDNEH cKPQxJMKHY P WXDY JH NDHQKFHFD ND[NPFXm H

[NS[NKH JDRH\UP HP EDJOKLDJOP FD [Hm D FD +XEOK\HY HQVL FP NKEMP FD cXQJDNH\UP D FD EXZcDNEUP HP EKEODLH

MPJEOKOXMKPJHQY MNKHFP dXEOHLDJOD [DQP DLZHOD DY OHQcDmY HEEKEOKFP FD GPNLH MPL[QHMDJOD@ %PFP MPJGQKOP ES [PFD EDN

cDNFHFDKNHLDJOD DcKOHFP D FXNHFPXNHLDJOD [HMKGKMHFP [PN LDKP FP NDE[DKOP HPE [NPMDFKLDJOPE QDRHKE D sE RHNHJOKHE

MPJEOKOXMKPJHKE@

iD()4 .# &.%"/ )&&$#4 +/( ".+.%"A%-$) ". )'/& +(.+)()'E($/& . ". .<.-678/ )'* ) $%"$>$"6),$3)78/ ")&

'.(()&4 .4 .%56)%'/ &. +(/-.". ) ".#)(-)78/4 .< );(6+'/4 +/( &$%=.,/ )'/4 +(/$;$(4 ),*# "/ $( . >$(4 /

$%=(.&&/4 / '(V%&$'/ . ) +.(#)%A%-$) "/ +)('$-6,)( 6&60(6'6@($/ F);$'6),4 (.&&/) 0/('. ) $%)".56)78/ ")

+(/>$"A%-$) )"#$%$&'()'$>)4 -($)%"/ $%'/,.(@>., -/%0,$'/ %/(#)'$>/ ".%'(/ ") &$#.'($) -/%&'$'6-$/%),B

D#$'$(U&.4 -/# )&+.-'/ '.()'/,E=$-/4 &.($) (.-6)( %/ '.#+/4 (.+.%'$%)#.%'. >/,')%"/U&. )/ &')'6& 56/ ".

QSff4 56)%"/ / l()&$, 0/$ ".&-/;.('/B M(.%'. K (.),$")". .&')#+)") %/ )('B gmQ4 cM4 $((.'/(56$>.,#.%'.4

".>.# &.( -6#+($"/& /& +($%-1+$/& ".&'$%)"/& )/ (.,)-$/%)#.%'/ -/# )& %)7W.& $%"1=.%)&4 #)& ". #/"/ )

%8/ &.#.)( ) "$&-E("$) /6 / ".&)?6&'. &/-$), /64 -/# / &)-($01-$/ ") -$")")%$)4 ) "6()& ,$")&4 &.#.)")

+.,) c/%&'$'6$78/ M.".(),B C. )>)%'.4 +/( .&&.& -)#$%F/&4 &. .<$&'. +()3/ +)() ) ".#)(-)78/4 +/( &$4

+(/?.')%"/ 56. +(..<$&'. 6# ;.# ?6(1"$-/ (.,)-$/%)"/ ) '.(-.$(/ .4 +/(')%'/4 ')#;*# #.(.-."/( ") '6'.,)

") /(".# ,.=),4 ".>.# &.( -/#+)'$;$,$3)"/& /& "$(.$'/& -/%-/((.%'.&4 )'* 56. &.?)# &.+)()")& )& a'.(()&

$%"1=.%)&b4 +)() / .0.$'/ ") .<-,6&$>$")". "/ "/#1%$/ ") L%$8/ . "/ 6&60(6'/ "/& 1%"$/&B HBBBI ! $%'.("$78/

a)" +.(+.'6)# (.$ #.#/($)#b (.'()') )'/ a-/%0$&-)'E($/b ". .,.#.%')(.& "$(.$'/&4 ,.&)%"/ / +(E+($/

.<.(-1-$/ ") -$")")%$)4 -/%0$=6()%"/ -/%&'($78/ $,.=), . ".&>$/ ". 0$%),$")".B Y. ,.=), 0/&&.4 '.($) >$")

.0A#.()B [%".'.(#$%)78/ ". +()3/4 -/%&'$'6$ $,.=),$")". HBBBI C.&&)('.4 &/;(.&&)$%"/ / )-$%'/&/ "$>E(-$/ ")

-(1'$-) ") +(/>$&8/ -/# ) ,.=),$")".4 @& -,)()&4 .<'()>)&)%"/ / C.-(.'/ ")& ,$%".& )+(/+($)")& K&

0$%),$")".&4 -/%&);$"/ 56.4 .# &$'6)78/ $%0.($/( K ,.$4 ".>. .<+,$-)( . /($.%')(4 &.# $%/>)(4 &.# -/%'()($)(

/6 &6+.()( ) %/(#) F$.()(56$-)#.%'. &6+.($/(4 &/;.?) 56. %8/ '.# )=)&),F/ ,.=1'$#/ ) $%&.(78/ "/

+(/-."$#.%'/ ". $%'.("$78/B G%0$#4 -/#/ $%>)"$6 )& (.&.(>)& ". ,.$4 )$%") 56. ) &6) ."$78/ '.%F) &$"/

+)() 0)-$,$')( ) )+,$-)78/ ") %/(#) -/%&'$'6-$/%), . ") J.$ %P `BffQ_Rm4 -/#/ %8/ +/". )6'/%/#)#.%'.

&6;&'$'61U,)4 '), +(/>$&8/ %8/ #.(.-. +(/&+.()(j _!$ ?<k> T $%+ T 'DQHOPN !KJKEONP !KQOPJ 3XKm 0DNDKNH T

)+ `<B<=Bn`ag

iT.%"/ / $#E>., "/& )+.,)%'.& &$"/ ,.=$'$#)#.%'. )"56$($"/ ". G&')"/U#.#;(/4 &.=6%"/ /& #.-)%$&#/&

,.=)$&4 $%-,6&$>. /& (.=$&'(/& %/ c)('E($/ ". [#E>.$&4 %8/ * ,1-$'/ %.=)(U,F.& ) -/((.&+/%".%'.

$%".%$3)78/4 .# ".&)+(/+($)78/ $%"$(.')4 .# 06%78/ ". /-6+)78/ +.,/ G&')"/ HL%$8/ u MLN![I4 K -/%')

"/ 0)'/ ". '()')(U&. ". '.(()& /-6+)")& H&6+/&')#.%'.I '()"$-$/%),#.%'. +.,/& $%"1=.%)&B aD +/&&6$"/(

,.=$'$#)"/ +/( '1'6,/& (.-.;$"/& "/ G&')"/4 .# +($&-)& .()&4 %8/ +/". &.( .&+/,$)"/ "/ 0(6'/ "/ &.6

'();),F/ &.# $%".%$3)78/b HYTM u XY %P gfBgmeUm_XTIB ! %6,$")". ". )'/& ?6(1"$-/& 56. '.%F)# +/(

/;?.'/ / "/#1%$/4 ) +/&&. . ) /-6+)78/ ". '.(()& $%"1=.%)&4 &.# "$(.$'/ ) $%".%$3)78/4 +(.>$&') %)

c/%&'$'6$78/ ". Q^`R H)('B Q^d4 kk QP . gPI . %) c/%&'$'6$78/ ". Q^dd H)('B gmQ4 k ePI4 ),*# ". %8/ +/".(

);)(-)( /& )'/& ?6(1"$-/& +()'$-)"/& )%'.($/(#.%'.4 &.=6%"/ )& %/(#)& -/%&'$'6-$/%)$& ) .,.&

-/%'.#+/(V%.)& x /& +(.-.$'/& -/%&'$'6-$/%)$&4 $%-,6&$>. /& 56. =)()%'.# / "$(.$'/ ". +(/+($.")".4 %8/

+/".# &$#+,.&#.%'. &.( -/%&$".()"/& -/#/ ,.'() #/(') x4 &/#.%'. &. )+,$-) K& '.(()& $%"1=.%)&

".#)(-)")& . .0.'$>)#.%'. /-6+)")& +.,/& 1%"$/&B aD& $%-$&/& [ . t[ "/ )('B gf ") cM %8/ ),-)%7)# '.(()&

". ),".)#.%'/& $%"1=.%)& .<'$%'/&4 )$%") 56. /-6+)")& +/( $%"1=.%)& .# +)&&)"/ (.#/'/b HY:#6,) %P

`Sf u YTMIB D -$")"8/ 56. )-(."$'/6 %) +/'.&')". +:;,$-)4 56. )'6) -/# +(.&6%78/ ". >.(")".4 %8/ +/".

&.( -/%0$&-)"/ %/& &.6& "$(.$'/& ,.=),#.%'. )"56$($"/&4 #.%/& )$%") .&')%"/ ". ;/)U0*4 &.# 56. '.%F)

-/%'($;61"/ -/# ),=6#) +)(-.,) ". -6,+) %/& .>.%'6)$& ".0.$'/& ,.=)$& "/& )'/& +()'$-)"/&B D G&')"/ '.#
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/ ".>.( ". ".#)(-)( )& (.&.(>)& $%"1=.%)&4 -/# (.,)78/ )/& 56)$& ) 56.&'8/ ") '.(() '.# 6# >),/( ".

&/;(.>$>A%-$) 01&$-) . -6,'6(),4 #)& %8/ ". 0/(#) $,.=), . &.# +)=)#.%'/4 .&+/,$)%"/ / "$(.$'/ ".

+(/+($.")". ". '.(-.$(/&4 +/$&4 +/( +(.-.$'/ -/%&'$'6-$/%),4 %$%=6*# &.(@ +($>)"/ "/& &.6& ;.%& &.# /

".>$"/ +(/-.&&/ ,.=),j _*4 ?<<A@`>@<<@<<???C:CB!% T %'5 FH Av 'DRKUP T 'DQHOPN )DEDLZHNRHFPN

5DFDNHQ (QKJFP !DJDmDE T )+ <?B<=B?<A>ag

i! ".#)%") +($%-$+), &. '()>) .# '/(%/ ") +/&&.4 (.-/%F.-$") ) '6(;)78/ +.,) $%&'V%-$) /("$%@($)B

!$%") 56. >.%F) ) &.( +(/>)"/ 56. ) @(.) '.%F) &$"/ F);$')") +/( $%"1=.%)&4 -$(-6%&'V%-$) .# 56. /

"$(.$'/ K +/&&. &.($) ".,.&4 /& #.$/& ". (.-,)#)( ) (.$%'.=()78/ ".>.# &.( )56.,.& +(.>$&'/& .# ,.$B !

$%>)&8/ %8/ +/". &.( -/%>),$")") +.,/ 26"$-$@($/j _*R'R JH $3$ A`A=B2* T $%+ T 'DQHOPN !KJKEONP *NK

0HNRDJFQDN T )+ A>B<`B?<AAag

0DQH ODQDPQPRKH FD DJODJFKLDJOPE dXFKMKHKE;

iG%56)%'/ %8/ 0/( 0/(#),#.%'. ".#)(-)") ) @(.) $%"1=.%)4 )& +(/+($.")".& .%-()>)")& %8/ +/".# &.(

$%'.("$')")& +)() &.6& "/%/&j _!$ =<`? B )5 T $%+ T 'DQHOPNH !KJKEONH .QKHJH 4HQLPJ T )+ <?BA?B?<<?ag

aN8/ +/". +(.>),.-.( / )'/ )"#$%$&'()'$>/ +(/>$&E($/ . F$+/'*'$-/4 -/%&6;&')%-$)"/ .# +(.-@($/

.%'.%"$#.%'/ ". 56. @(.) $%"1=.%) .&'.%".U&. +/( +(/+($.")".& +($>)")&4 .# ".'($#.%'/ "/ (.=6,)(

a"/#$%6&b4 ".>$")#.%'. '$'6,)"/j _*!$ nq@<A@Anq<`:AB)5 T %'5 FH Av 'DRKUP T 'DQHOPNH

)DEDLZHNRHFPNH 5DFDNHQ .QKHJH 4HQLPJ T )+ ?CB<kBAnnnag

i! J.$ `BffQ_Rm %8/ )6'/($3) 56. &. +(/1;) / "/#$%6& ". ;/)U0* ". $( . >$( %) &6) +(/+($.")".4 .%56)%'/

&. +(.+)() / +(/-.&&/ ". ".#)(-)78/ ". '.(()& $%"1=.%)& +/( )'/ )"#$%$&'()'$>/B 9(.-.".%'. "/ YT2j _*"

?<<`@<A@<<@<ACk=k:= T %'5 FH Av 'DRKUP T 'DQHOPNH )DEDLZHNRHFPNH 5DFDNHQ !HNKH "EHZDQ /HQQPOOK

'PFNKRXDE T )+ <nB<?B?<<kag

i! $".%'$0$-)78/ ")& @(.)& ". /-6+)78/ '()"$-$/%),#.%'. $%"1=.%) ".+.%". ". ".#)(-)78/ 56. -/#+.'.

K L%$8/4 -/%0/(#. "$&+W. / +(E+($/ )('B gmQ4 -)+6'4 ") c/%&'$'6$78/ ") j.+:;,$-)B N8/ ;)&') / ,)6"/

)%'(/+/,E=$-/ 56.4 .#;/() '()"63) .&'6"/ -$.%'10$-/ . ".'),F)"/4 %8/ * )+'/ ) =.()(4 +/( &$ &E4 .0.$'/&

".#)(-)'E($/&4 56. ".+.%".# ". +(/-.&&/ )"#$%$&'()'$>/ +(.>$&'/ %/ C.-(.'/ QBRRS4 ". fd ". ?)%.$(/ ".

Q^^`4 56. 56),$0$-) '), .&'6"/ )+.%)& -/#/ 0)&. $%$-$),B !6&.%'.4 %/ -)&/4 ".#)(-)78/ )">$%") ".

+(/-."$#.%'/ (.=6,)(B [#+.($/&) ) /;&.(>V%-$) "/& +(/-."$#.%'/& %/(#)'$>/& +)() 56. %$%=6*# &.?)

+($>)"/ ". &.6& ;.%& &.# / ".>$"/ +(/-.&&/ ,.=), H)('B SP4 $%-B J[]4 cjI4 $#+/%"/U&. / (.&=6)("/ ")

&.=6()%7) ?6(1"$-)j _*" ?<<k@<`@<<@<<`<=C:A T %'5 FH `v 'DRKUP T 'DQHOPNH )DEDLZHNRHFPNH 5DFDNHQ *JH

0DmHNKJK T )+ <nB<?B?<<kag

iD C.-(.'/ %P QBRRS_^` .&');.,.-. 56. ) ".#)(-)78/ %8/ '()3 %.%F6#) (.&'($78/ )/& +(/+($.'@($/&4 56.

+/".(8/ -/%'$%6)( 6'$,$3)%"/ &6)& '.(()& +)() 0$%& +(/"6'$>/&4 &.# 56),56.( +(.?613/ #)'.($), /6 ". /6'()

/(".# . 56. .&') ".>. &.( ;)&.)") . 06%")#.%')") .# '();),F/& )%'(/+/,E=$-/& ". $".%'$0$-)78/j _*"

<<<?qA?: Ak@?<A?@k@<`@<<<<B!$ T %'5 FH `v 'DRKUP T 'DQHOPNH )DEDLZHNRHFPNH 5DFDNHQ tDEJH {PQLHN T

)+ <=B<qB?<A`ag

,5 T $@L@d@Y H Db[NDEEUP i'.(()& '()"$-$/%),#.%'. /-6+)")&j [DQPE IJFKPE KJEDNOH JP ODbOP

MPJEOKOXMKPJHQ JUP EKRJKGKMH i/-6+)78/ $#.#/($),jY KJPZEOHJOD EDdH KL[NDEMKJFIcDQ H iF);$')78/ .# -)(@'.(

+.(#)%.%'.j@

& KJEPGKEL^cDQ WXD P 0PFDN 4PJEOKOXKJOD (NKRKJ^NKP JUP PZdDOKcPX FKmDN WXD DEEHE ODNNHE FDcDNKHL

EDN PMX[HFHE [DQPE IJFKPE FDEFD V[PMHE OUP QPJRIJWXHE WXD ED [DNFDNHL JH LDLSNKH@

#UP [HNDMD NHmP^cDQ WXD [PEEH EDN KJcPMHFP WXD PE KJFIRDJHEY FDEFD PE ODL[PE NDLPOPEY FD

i+($&-)& .()&jY EDNKHL i&.%F/(.& ". '/"/ / /(;.jY HONHcVE FD XL FKNDKOP JHOXNHQY [PN XL OIOXQP PNKRKJ^NKP D

MPJRxJKOPY WXD QrDE MPJMDFDNKH P KL[VNKP FD OPFP P 2NHEKQ@ #P oLZKOP FP 4PQDJFP $X[DNKPN %NKZXJHQ FD +XEOK\HY P

.bLP@ !KJKEONP 4DEHN *EGPN 'PMrHY HP [NPGDNKN EDX cPOP JP !HJFHFP FD $DRXNHJ\H A@=q>B)5Y HEEKL ED Db[NDEEPX;

iv -.('/ 56. / )('B gmQ ") cM (.-/%F.-. )/& 1%"$/& a/& "$(.$'/& /($=$%@($/& &/;(. )& '.(()& 56.

'()"$-$/%),#.%'. /-6+)#4 -/#+.'$%"/ K L%$8/ ".#)(-)U,)&4 +(/'.=.( . 0)3.( (.&+.$')( '/"/& /& &.6&

;.%&bB T/")>$)4 +)() 56. '), ".#)(-)78/ /-/(()4 * $%"$&+.%&@>., ) -/%&')')78/ ". 6# +(.&&6+/&'/4 56),

&.?)4 ) /-6+)78/ '()"$-$/%),4 >),. "$3.(4 ) +/&&. (.-/%F.-$")4 ) F);$')78/ . ,/-),$3)78/ +.(#)%.%'. "/&

&$,>1-/,)&B v +(.-$&/4 +/$&4 56. ) +/&&. &.?) +(.&.%'. . '()"$-$/%), ?@ 56.4 &.# )&&$# %8/ 0/&&.4 '/"/ /

'.(($'E($/ %)-$/%), +/".($) &.( ".#)(-)"/ +/( '.( &$"/ .# -.(') *+/-)4 '/"/ ". /-6+)78/ $%"1=.%) HBBBI D6

.&&. )(=6#.%'/ &. $#+W. /6 .&')(1)#/& ) 0()=$,$3)( / "$(.$'/ ". +(/+($.")".4 ) ".&$#+/(')%'$3)( /&

(.=$&'(/& +:;,$-/& $#/;$,$@($/&4 .4 +)() (.0,.<8/ "/& +(/-.&&6),$&')&4 $%>.('.%"/ / q%6& ") +(/>)B i6)%'/

) .&'. :,'$#/ )&+.-'/4 ) )"#$'$(U&. ) $%>.(&8/ "/ q%6& ") +(/>)4 .&')(1)#/& ) +.(#$'$( 56. ) MLN![4 .#

/6'() &6+/&') F$+E'.&.4 +6".&&.4 ".&-6()%"/U&. ". '6"/ / 56)%'/ -/%&') %/& (.=$&'(/& $#/;$,$@($/&4

".-,)()( 6#) /6'() ".'.(#$%)") @(.) -/#/ &.%"/ '()"$-$/%),#.%'. ". /-6+)78/ $%"1=.%)B !1 /

+(/+($.'@($/4 &. 56$&.&&.4 56. +(/-6()&&. /& -)#$%F/& +(/-.&&6),1&'$-/& /("$%@($/&4 +)() +(/>)( 56. '),

+.")7/ ". -F8/ ,F. +.('.%-.BBB N8/4 %8/ 0/$ .&&. -.(')#.%'. / -6&'/ 56. +(.'.%".6 $#+/( / ,.=$&,)"/(

-/%&'$'6-$/%), +)() +(/'.=.( . +(.&.(>)( ) -$>$,$3)78/ $%"1=.%) (.#)%.&-.%'.4 +/( #)$& &.%&1>., 56. '.%F)

&$"/4 -/#/ 0/$ . -/#/ ')#;*# &/64 ) '8/ ".,$-)") 56.&'8/ . &/;(. ) 56), '/"/& ".>.#/& ".>/')( )& %/&&)&

#)$/(.& +(./-6+)7W.& j _!$ A=q>B)5 T $%+ T !KJKEONP !KQOPJ 0DNDKNH T )+ AAB<qBAnn`ag
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$PZND H i'./($) "/ $%"$=.%)'/j D H i+/&&. $#.#/($),jY cHQKPEP P DJEKJHLDJOP [NDEOHFP [DQP .bLP@

Db:!KJKEONP FH +XEOK\H D Db:0NDEKFDJOD FP 4PQDJFP $X[NDLP %NKZXJHQ 5DFDNHQY #DQEPJ +PZKLY [DNHJOD H 4PLKEEUP

0HNQHLDJOHN FD "JWXVNKOPY DL A>B<`B?<A>Y PJFD Db[QKMPX WXD;

i!'* 56. >.$/ / 0)#/&/ !,>)(@ j*=$/4 ". CB 9."(/ [[4 ,@ ". 9/('6=),4 .# Q`df4 56. * / 06%")#.%'/ ". 6#)

"$&-6&&8/4 F/?.4 &/;(. ) .<+(.&&8/ a$%"$=.%)'/bB G&&. !,>)(@ j*=$/4 ". Q`df4 .&');.,.-$) ;)&$-)#.%'. /

&.=6$%'.4 ".+/$& ". ),=6#)& "$=(.&&W.& -/#+,$-)")&\ aHBBBI . 56.(/ 56. &. .%'.%") &.( (.&.(>)"/ / +(.?613/

. "$(.$'/ "/& 1%"$/&4 +($#@($/& . %)'6()$& &.%F/(.& ".,)& HBBBIb x ")& '.(()&B C.&') .<+(.&&8/ x +($#@($/& .

%)'6()$& &.%F/(.& ".,)& x4 ".-/((.6 ) '.&. "/ $%"$=.%)'/4 56. )+)(.-.6 %/ l()&$, -/# 6# '();),F/ ".

2/8/ X.%".& ". !,#.$")4 +()'$-)#.%'. )/ 0$%), "/ &*-6,/ +)&&)"/4 56)%"/ &6&'.%'/6 / $%"$=.%)'/4

&6(=$%"/ .&&. -/%-.$'/ 56. /& &.%F/(.& -/%F.-.# ". +/&&. $#.#/($),B D -/%-.$'/ ". +/&&. $#.#/($),

)-);/6 &.%"/ -/,)"/ ) .&&. !,>)(@ j*=$/4 ". Q`dfB c/#.7/6 )1 ) /(=)%$3)78/ ;()&$,.$()B HBBBI G6

)-/#+)%F.$ ) +(/"678/ ".&&. "$&+/&$'$>/4 ".&&. )('$=/ ") c/%&'$'6$78/4 +/(56. .6 .() 6#) .&+*-$. ".

)#)%6.%&.B !#)%6.%&.4 %) ,$%=6)=.# )%'$=)4 56. ),=6%& ". >/-A& -/%F.-.# . /6'(/& %6%-) /6>$()#

0),)(4 .() .<)')#.%'. )56.,. 56. .&-(.>$)4 .() / .&-($;)B G6 06$ 6#) .&+*-$. ". .&-($;) "/ Y.>.(/ .

+)('$-$+.$ ". '/"/ / ".;)'. +/,1'$-/ ") -/%&'(678/ "/ )('B gmQB G .&&. 0/$ / )-/("/ 56. &. 0.3 K *+/-)4

)0)&')%"/ ) +/&&$;$,$")". ". &. 0),)( .# %)7W.& $%"1=.%)&4 #)& (.-/%F.-.%"/ 56. /& 1%"$/& &.($)#
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Y6+(.#/4 / 56. ?@ &. (.+.'$6 .# ),=6%& /6'(/& -)&/&4 0$<)%"/ / #)(-/ '.#+/(), .# /6'6;(/ ". Q^ddj@

*KJFHY P .bLP@ !KJKEONP #DQEPJ +PZKLY DL cPOP [NPGDNKFP JP 4PQDJFP $X[NDLP %NKZXJHQ FD

5DFDNHQ D WXD EDNcKX FD KJE[KNH\UP [HNH GPNLXQH\UP FH $]LXQH Jp >q<B$%5Y HP HMPL[HJrHN P .bLP@ 'DQHOPN

_!KJKEONP !HNMP *XNVQKP !DQQPa FDKbPX QXmDE HMQHNHFPNHE EPZND H LHOVNKH D FDMKFKX WXD;

iG# Q^dd4 -/#.7/6 ) )+)(.-.( .&') .<+(.&&8/4 (.?.$')") )#+,)#.%'. %) !&&.#;,.$) c/%&'$'6$%'. .

(.+.'$") +.,/ X$%$&'(/ X/(.$() !,>.&4 ) -F)#)") h+/&&. $#.#/($),hB G&&. -/%-.$'/ %)") '$%F) ) >.( -/# /

?6(1"$-/4 #)& -/# / )%'(/+/,E=$-/4 . /& =(6+/& $%"$=.%$&')& +(.'.%"$)# -/# $&&/ (.'/#)( / -/%-.$'/ ".

+/&&. $#.#/($), +)() (.-6+.()( / $%"$=.%)'/ ". 2/8/ X.%".&4 %) 0)#/&) c/%0.(A%-$) ". Q^QgB 9/( $&&/4

56)%"/ &. ".0$%$6 )& '.(()& $%"1=.%)&4 %/ '.<'/ "/ )('B gmQ ") c/%&'$'6$78/ M.".(),4 F/6>. 6#) ,/%=)

"$&-6&&8/ U . )56$ 56.(/ -/%')( -/# ) #.#E($) "/ .#$%.%'. X$%$&'(/ X)6(1-$/ c/((A) U4 %6# '();),F/

$#.%&/ "/ Y.%)"/( Y.>.(/ s/#.&4 56. .&-,)(.-. +.(0.$')#.%'. ) 56.&'8/ ") ".0$%$78/ ")& '.(()&

$%"1=.%)&B ! '.(() $%"1=.%) %/ l()&$,4 +/( 0/(7) ") ".0$%$78/ "/ k Q/ "/ )('B gmQ4 &. -/#+W. ". 56)'(/

.,.#.%'/& "$&'$%'/&B D +($#.$(/ ".,.&\ a!('B gmQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB k QP U Y8/ '.(()&

'()"$-$/%),#.%'. /-6+)")& +.,/& 1%"$/& )& +/( .,.& F);$')")& .# -)(@'.( +.(#)%.%'.4 BBBhB o@ 6# ")"/

0@'$-/ %.-.&&@($/\ .&')(.# /& 1%"$/& %) +/&&. ") @(.)B v 6# ")"/ .0.'$>/ .# 56. &. ,.>) .# -/%') /

-/%-.$'/ /;?.'$>/ ". F)>.( ) +/&&.B v +(.-$&/ ".$<)( -,)(/4 ')#;*#4 56. ) +),)>() �'()"$-$/%),#.%'.� %8/

* ) +/&&. $#.#/($),4 * ) 0/(#) ". +/&&6$(r %8/ * ) +/&&. %/ &.%'$"/ ") -/#6%$")". ;()%-)4 #)&4 &$#4 ")

-/#6%$")". $%"1=.%)B i6.( "$3.(4 / -/%-.$'/ ". +/&&. * / -/%-.$'/ '()"$-$/%), $%"1=.%)4 #)& F@ 6#

(.56$&$'/ 0@'$-/ . F$&'E($-/ ") )'6),$")". ".&&) +/&&.4 +/&&61") ". 0/(#) '()"$-$/%),B !=/()4 ) '.(()

$%"1=.%) %8/ * &E ) @(.) +/&&61") ". 0/(#) '()"$-$/%), +.,/& 1%"$/&B o@ 6# &.=6%"/ .,.#.%'/ (.,.>)%'.\

aBBB )& 6'$,$3)")& +)() &6)& )'$>$")".& +(/"6'$>)&4 BBBbB !56$4 ),*# "/ .,.#.%'/ /;?.'$>/ ". .&')( ) ),".$)

,/-),$3)") .# ".'.(#$%)"/ +/%'/4 F@ %.-.&&$")". ". >.($0$-)(U&. ) 0/(#) +.,) 56), .&&) -/#6%$")".

$%"1=.%) &/;(.>$>.B D '.(-.$(/ .,.#.%'/ 56. -/#+W. .&&. -/%-.$'/ ". '.(() $%"1=.%)\ aBBB )&

$#+(.&-$%"1>.$& K +(.&.(>)78/ "/& (.-6(&/& )#;$.%')$& %.-.&&@($/& ) &.6 ;.#U.&')(BBBbB G4 +/( :,'$#/\ aBBB .

)& %.-.&&@($)& ) &6) (.+(/"678/ 01&$-) . -6,'6(),4 &.=6%"/ &.6& 6&/&4 -/&'6#.& . '()"$7W.&bB ! +)('$( ")

-/#+/&$78/ ".&&.& 56)'(/ .,.#.%'/& &6(=.#4 .%'8/4 /& ")"/& /;?.'$>/& . F$&'E($-/& +)() ) ".#)(-)78/ ")

'.(() $%"1=.%)B o$&'/($-)#.%'.4 %/ $%1-$/ "/ ".&-/;($#.%'/ U * .>$".%'. 56. '/"/ / '.(($'E($/ %)-$/%),

.&')>) &/; ) +/&&. $%"1=.%) U4 +/( 0/(7) "/ "$(.$'/ ". -/%56$&')4 .&&. +)'($#q%$/ '/"/ +)&&/6 K& #8/& ")

c/(/) 9/('6=6.&) . ".+/$& .>/,6$64 -F.=)%"/U&. )/ +/%'/4 )'* #.&#/4 %) J.$ ". T.(()& ". QdSf4 J.$ %PB

`Qf U 56. ]B G<)B -/%F.-. U4 ". .&');.,.-.( -/#/ '.(()& ".>/,6')&4 56. +.('.%-$)# K c/(/)B c/# )

c/%&'$'6$78/ ". Qd^Q4 )& '.(()& ".>/,6')& '/")& +)&&)()# +)() /& G&')"/&4 . )& '.(()& /-6+)")& +.,/&

1%"$/& .()# '()')")& -/#/ '),B C.+/$& 0/()# ".&/-6+)")&4 ),=6#)& 0/()# 6&6-)+$")&4 .%0$#4 %/ +(/-.&&/

". /-6+)78/ "/ '.(($'E($/ %)-$/%),4 56. 0/$ #)$& )=()>)"/ %) "*-)") ". ef4 +.,) +/,1'$-) .&');.,.-$")

+.,/ 9(.&$".%'. s.':,$/ ])(=)& ") /-6+)78/ "/ /.&'. ;()&$,.$(/j _'. ?An@n=`B$0 T $%5 T 'DQHOPN

!KJKEONP !HNMP *XNVQKP T )+ <nBA?BAnn=a@

"RXHQLDJOD HFDWXHFH V H QK\UP FP .bLP@ !KJKEONP /KQLHN !DJFDE;

iY. .&&. -($'*($/ +6".&&. &.( )"/')"/4 #6$'/ +(/>)>.,#.%'. '.(1)#/& ". )-.$')( ) ".#)(-)78/ ". '.(()&

%)& @(.)& /%". .&'8/ &$'6)"/& /& )%'$=/& ),".)#.%'/& $%"1=.%)& .# =()%".& -$")".& "/ l()&$,4

.&+.-$),#.%'. %) (.=$8/ N/('. . %) !#)3q%$)B C$0.(.%'. ".&&. .%'.%"$#.%'/4 ) -/%0$=6()78/ ". '.(()&

a'()"$-$/%),#.%'. /-6+)")&b +.,/& 1%"$/&4 %/& '.(#/& "/ )('B gmQ4 k QP4 ") c/%&'$'6$78/ M.".(),4 ?@ 0/$

+)-$0$-)") +.,/ Y6+(.#/ T($;6%), M.".(),4 -/# ) ."$78/ ") Y:#6,) `Sf4 56. "$&+W. �/& $%-$&/& [ . t[ "/
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)('B gf ") c/%&'$'6$78/ M.".(), %8/ ),-)%7)# '.(()& ". ),".)#.%'/& .<'$%'/&4 )$%") 56. /-6+)")& +/(

$%"1=.%)& .# +)&&)"/ (.#/'/B HBBBI [#+/(')%'. 0/$ ) (.)0$(#)78/ ". #)(-/& "/ +(/-.&&/ ".#)(-)'E($/4 )

-/#.7)( +.,/ #)(-/ '.#+/(), ") /-6+)78/B D /;?.'$>/ +($%-$+), ".&&) ".,$#$')78/ 0/$ +(/-6()( ")( 0$# )

"$&+6')& $%0$%"@>.$& &/;(. '.(()&4 .%'(. 1%"$/& . 0)3.%".$(/&4 #6$')& ")& 56)$&4 -/#/ &);.#/&4 ;)&')%'.

>$/,.%')&B C.$</6U&. -,)(/4 +/(')%'/4 56. / (.0.(.%-$), $%&6;&'$'61>., +)() / (.-/%F.-$#.%'/ )/& 1%"$/&

"/& a"$(.$'/& &/;(. )& '.(()& 56. '()"$-$/%),#.%'. /-6+)#b4 * ) ")') ") +(/#6,=)78/ ") c/%&'$'6$78/

M.".(),4 $&'/ *4 S ". /6'6;(/ ". Q^ddB HBBBI G# -/#+,.#.%'/ )/ #)(-/ '.#+/(),4 F@ / #)(-/ ")

'()"$-$/%),$")". ") /-6+)78/B N8/ ;)&') 56. ) /-6+)78/ 06%"$@($) &.?) -/$%-$".%'. -/# / "$) . / )%/

") +(/#6,=)78/4 * +(.-$&/ F)>.( 6# '$+/ a56),$0$-)")#.%'. '()"$-$/%), ". +.("6();$,$")". ") /-6+)78/

$%"1=.%)4 %/ &.%'$"/ .%'(. )%1#$-/ . +&156$-/ ". 56. >$>.( .# ".'.(#$%)")& '.(()& * ')%'/ +.('.%-.( ) .,)&

56)%'/ .,)& +.('.%-.(.# ) .,.&4 /& 1%"$/&Bb H>/'/ X$%B !�(.& l($''/4 9.'B mBmddIB N/')U&.4 -/# $&&/4 56. /
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") +(/#6,=)78/ ") c/%&'$'6$78/ M.".(), * 56. &. >.($0$-) ) &.=6%") 56.&'8/4 /6 &.?)4 ) .0.'$>) (.,)78/

"/& 1%"$/& -/# ) '.(() 56. /-6+)#B !/ -/%'(@($/4 &. /& 1%"$/& %8/ .&'$>.(.# /-6+)%"/ )& '.(()& .# S ".
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.<$&'A%-$) ") -/#6%$")". . ) .0.'$>) . 0/(#), /-6+)78/ 06%"$@($)B c)&/ -/%'(@($/4 .# %)") )"$)%')($) /

.&');.,.-$#.%'/ ". ')$& ,$#$'.&4 56. %8/ &.(>$($)# +)() .>$')( ) /-/((A%-$) ". -/%0,$'/& 06%"$@($/&B !

?6($&+(6"A%-$) "/ Y6+(.#/ T($;6%), M.".(),4 (.+$')U&.4 %8/ -/#+(..%". ) +),)>() a'()"$-$/%),#.%'.b

-/#/ +/&&. $#.#/($),B HBBBI c,)(/4 c/+)-);)%) -.(')#.%'. '.>. 1%"$/&4 .# ),=6# #/#.%'/r ) !>.%$")

!',V%'$-) -.(')#.%'. 0/$ +/>/)") ". 1%"$/B !"/')( ) '.&. 56. .&'@ )56$ +/&') %.&&. +)(.-.(4 +/".#/&

(.&=)')( .&&.& )+)(')#.%'/& ". c/+)-);)%)4 &.# ":>$") %.%F6#)4 +/(56. -.(')#.%'.4 .# ),=6#

#/#.%'/4 >)$ '.(U&. ) +/&&. $%"1=.%)B 9/( $&&/ 56. / T($;6%), 0$</6 / -($'*($/4 $%-,6&$>. .# (.,)78/ )/&

),".)#.%'/& .<'$%'/& 56. +.=)($)# 6#) ;/) +)('. ". Y8/ 9)6,/B o/?.4 6# "/& #)$/(.& #6%$-1+$/&4 .

'),>.3 6# "/& #)$/(.& /(7)#.%'/& . "/& #)$/(.& 9[l&4 * / ". s6)(6,F/&B G%'8/ &. .&&. )(=6#.%'/ +6".&&.

+(.&$"$(4 '$>.&&. >),$)4 -.(')#.%'. %E& '.(1)#/& 56. >/,')(4 . $&&/ -/%'()($)4 $%-,6&$>.4 ) Y:#6,) "/

Y6+(.#/ &/;(. /& ),".)#.%'/& .<'$%'/&B G&&. * 6# +/%'/ $#+/(')%'.b HjG gQ^B^dm4 C2 QRB^BQ^^^r 9.'B

mBmdd4 C2. geB^Bgff^Ib _'!$ ?n@<=CB)5 T $%5 T 'DQHOPN !KJKEONP /KQLHN !DJFDE T )+ A`BA<B?<Aka@

#HFH PZEOHJOD i/& "$(.$'/& /($=$%@($/& &/;(. )& '.(()& 56. '()"$-$/%),#.%'. /-6+)#jY JUP ED [PFD

FDEMXNHN WXD JH KLDJEH LHKPNKH FHE cDmDE OHQ NDMPJrDMKLDJOP ODL DJMPJONHFP RNHcDE DJONHcDE FDMPNNDJOD FD

LHONIMXQHE KLPZKQK^NKHE WXD FDEFD r^ LXKOP ODL[P d^ MPJEOHcHL DL JPLD FD ODNMDKNPE dXJOP HPE EKEODLHE

MHNOPN^NKPE@ ( LDELP ED [HEEH MPL H [PEEDY NDQH\UP FD GHOPY H WXHQ KJ]LDNHE cDmDE DEZHNNH D ED MPQPMH DL

MPJGNPJOP MPL [HNOKMXQHNDE@ %HKE EKOXH\eDE d^ GPNHL HQcP FD cDDLDJOD [NPODEOP [PN [HNOD FP .bLP@ !KJKEONP (EMHN

4PNNxHY FP 4PQDJFP $X[NDLP %NKZXJHQ 5DFDNHQ;

iY6-.".#U&. )& ".#)%")& . $%6#.(@>.$& >.3.& @(.)& '$")& -/#/ ,$>(.&4 56. %8/ &. -/%&'$'61()# .#

'.(($'E($/ $%"1=.%) .4 )&&$#4 -."$")&4 (.=6,)( . ?6($"$-)#.%'.4 K +(/+($.")". +)('$-6,)(4 a.<U);(6+'/b4

)+)(.-.#4 .# (.,)'E($/&4 "/-6#.%'/&4 +.(1-$)&4 -/#/ aF);$')'b $#.#/($), "/& 1%"$/&4 -/#/ &. %$&&/

+6".&&.# '()%&0/(#)(U&. ") %/$'. +)() / "$)B G ".&)+(/+($)7W.& ". .<'.%&/& '()'/& "/ '.(($'E($/ %)-$/%),

&. 0)3.#4 -6&')%"/ )/& -/0(.& "/ T.&/6(/ 56)%'$)& $#.%&6(@>.$&4 -/#/ &. %/& ".>A&&.#/& ")( K

$((.&+/%&);$,$")". ". -($)( &$'6)7W.& .&'()%F)& . $((.=6,)(.& +)() 0)-$,$')(4 ')%'/ 56)%'/ +/&&1>.,4 )

&)%=($) "/ ".;$,$')"/ T.&/6(/ N)-$/%),B !%'. ) +(/>) u 56.4 K& >.3.&4 &. +(/"63 ?6($"$-)#.%'.4 &.#

-/%'.&')78/ >@,$")4 ".&&) .%/(#$")".4 * ) c/('. ,.>)") ) )+,$-)( ) %/(#) ,.=),4 )$%") 56. ,F. -6&'.# u

-/#/ ) #$# ?@ #. -6&')()# u "/,/(/&)& $%")=)7W.&B c/#/ &. >.%".()# . '$'6,)()# '.(()& 56. .()#4

-/%&'$'6-$/%),#.%'. $%),$.%@>.$&4 +/(56. F);$')")& +/( &$,>1-/,)&4 $#.#/($),#.%'.w c/#/ %8/ &.

(.&+.$'/6 .&&) &$'6)78/4 &.4 )0$%),4 $#.#/($),#.%'. -/%F.-$")w D%". .&'8/ /& (.&+/%&@>.$& +/( .&&.& .((/&

u ')%'/& . (.+.'$"/& u 56. +)(.-.# +(/+/&$')"/&w !'* 56)%"/ '.(@ ) L%$8/ ". )(-)( -/# /& q%6& ".&&)

$((.&+/%&);$,$")".4 ) )6&A%-$) ". +/,1'$-) &*($) 56. ,F. "A &/,678/ . +)()".$(/w G&+)%')4 Y(B 9(.&$".%'.4

-/%06%". . )'6(". 56.4 +)&&)"/& ')%'/& )%/&4 )$%") F/?.4 . '),>.3 #)$& )=/()4 &.?)# )& '.(()& "/&

$%"1=.%)& #.(-)"/($) 56. &.(>. ) ')%'/& $%'.(.&&.& %8/ -/%0.&&)"/&B C. '), &/('. 56.4 ) -)") "$)4

&6-.".#U&. ".-(.'/& . ".-(.'/& 56. )#+,$)#4 .# @(.)& &6+.($/(.& ) ),=6#)& ")& #)$& %/;(.& %)7W.&

-$>$,$3)")&4 ) 56/') ".-,)()") aF);$')'b "/& 1%"$/&4 56. u &6&+.$'/ u %6%-) 0$-)(8/ &);.%"/ 56. "$&+W.

". ')%')& (.=$W.& %)-$/%)$&4 56. ?)#)$& >$()# .4 #.%/& )$%")4 +),#$,F)()# -/#/ / &.6 +)&&/ ')("/ .

".&+(./-6+)"/B X)& ". 56.4 +/( -.('/4 &.%F/(.& -$>$,$3)"/&4 'A# )#+,/ -/%F.-$#.%'/4 . '$()# )$%") #)$&

)#+,/ +(/>.$'/B c/#/ 26$34 56. &.%'. ) )%/#),$) $%)-.$'@>., ".&&) &$'6)78/4 %8/ -),/ ) $%-/%0/(#$")".B

]/')"/ )/ -6#+($#.%'/ ") ,.$ u K 56), ".>/ /;."$A%-$) u %8/ #. (.&$=%/ ) .#6".-.(4 .# 0)-. ".&&.&

);6&/&4 56. &E -F.=) ) .&') c/('. )6=6&') 56)%"/ / #), ?@ * $((.+)(@>., +)() ) N)78/B 9/$& /& $%'.(.&&.&

56. ) .,) )+/(')#4 >.&'$"/& "/ #)%'/ ") ,.=),$")".4 )#+)()"/& %) ,.'() ") ,.$4 %8/ ,F. +.(#$'. &.%8/

".-,)()(U,F.& ) -/%0/(#$")". )/ '.<'/4 )$%") 56. &/; .,.& =($'.4 -,)#. . >.%F) ) .<+,/"$( ) &6&+.$') ")

0()6".4 "/ -/%,6$/ . ") $((.&+/%&);$,$")".B C$'/ $&'/4 Y.B 9(.&$".%'.4 &/; #$%F) .<-,6&$>)

(.&+/%&);$,$")". . &.# 56),56.( -/#+(/#.'$#.%'/ ") c/('.4 %/ ".&);)0/ "/ -$")"8/ u .4 +/( $&&/4 +.7/

".&-6,+)( )/& .#$%.%'.& 9)(.& u 56. %8/ 56.(/ -),)( u .<)#$%/4 -/#/ 26$34 ) -)6&)4 -$%=$%"/U#. )/& &.$&

-/%'/(%/& ". 0)'/ . ". "$(.$'/j _!$ ?<@qk=B)5 T $%5 T 'DQHOPN !KJKEONP (EMHN 4PNNxH T )+ <?B<kBAn=>ag

$HZD:ED WXD PE [PNOXRXDEDE WXHJFP HWXK MrDRHNHLY DL A@q<<Y HE ODNNHE DNHL rHZKOHFHE [DQPE

KJFIRDJHEY FDEFD ODL[PE KLDLPNKHKE@ .JONDOHJOPY P GHOP V WXD H rKEOSNKH ZNHEKQDKNH V ND[QDOH FD HMDNOPE D FDEHMDNOPE

DL NDQH\UP HP ONHOHLDJOP MPJGDNKFP HPE KJFIRDJHEY FDEFD H ODJOHOKcH FD EXH XOKQKmH\UP MPLP DEMNHcPEY MrDRHJFP HOV

HP EVMXQP yy"Y MHNNDRHJFP DJOND OPFPE H Db[DNKxJMKH D MPJcIcKP MPJOKJXHFP MPL H EPMKDFHFD MKNMXJFHJOD@
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*EEKLY PJFD PMPNNDX H HEEKLKQH\UP MPL PXONPE LDLZNPE FH MPQDOKcKFHFD ZNHEKQDKNHY PX EDdHY PMPNNDX

XL FDEGDMrP rKEOSNKMPY PJFD HWXDQD IJFKP r^ LXKOP d^ JUP MPJEDNcH ONH\PE FD EXH MXQOXNH [NKLKOKcHY cKcDJFP

MPJGXJFKFP JH LHEEH RDNHQ FH [P[XQH\UPY MPJcKcDJFP MPL P FKH H FKH JH EPMKDFHFDY JH MPJFK\UP FD MKFHFUP

MPLXLY KRXHQ H OPFPE PE FDLHKEY KJMQXEKcD [PNOHJOP FPMXLDJOPEY EHZDJFP QDN D DEMNDcDNY [HNOKMK[HJFP FP [NPMDEEP

DQDKOPNHQ D DL [QDJP RPmP FPE FKNDKOPE FD OPFPE PE FKNDKOPE MPJGDNKFPE HPE LDLZNPE FH EPMKDFHFDY MPJMPNNDJFP DL

[V FD KRXHQFHFDY EDdH JP LDNMHFP FD ONHZHQrPY EDdH JH MPJMPNNxJMKH JHOXNHQ FH cKFH FXNH D FDEKRXHQ FP JPEEP LDKP@

4HZD NDEEHQOHN H LHONKm KJFIRDJHY JH [NP[PN\UP [HNOKMXQHN FD WXD MPJRNDRH D KJMPN[PNH P [NS[NKP MPJMDKOP FD [PcP

ZNHEKQDKNPY FHFH KJODNH\UP D MPJcIcKP MPJOIJXP WXD PMPNNDX DJOND KJFIRDJHE D DXNP[DXE JP [HEEHFP@

0PN KEEP JUP ED [PFD [DNFDN FD cKEOH H MHNHMODNIEOKMH FP FKE[PEKOKcP MPJEOKOXMKPJHQY P WXHQ ODL MHN^ODN

JKOKFHLDJOD [NPODOKcP DL NDQH\UP HPE KJFIRDJHEY cKEHJFP NDERXHNFHN XL QPMHQY FD LPFP H WXD LHJOKcDEEDL EDXE

XEPEY MPEOXLDE D ONHFK\eDE D [HNH WXD [XFDEEDL ODN P EDX [NPEEDRXKLDJOP RDJVOKMPY MNKHJFP XLH HGDOH\UP

HFLKJKEONHOKcH FD MHN^ODN EPMKHQ@

iT/")& )& '.(()& '()"$-$/%),#.%'. /-6+)")& +.,/& 1%"$/& ,F.& +.('.%-.# . ) #)$& %$%=6*#4 ".&". 56. /&
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GXJFK^NKH GDKOPE [PN /PcDNJPE DL FVMHFHE [HEEHFHEY cKEHJFP H KJODRNH\UP JHMKPJHQY [NPRNDEEP EPMKHQ D DMPJuLKMP

FH NDRKUPY PX HOV LDELP [PNWXD P [NS[NKP RNX[P KJFIRDJH d^ JUP LHKE DbKEOD@ #KJRXVL FXcKFH WXD HPE KJFIRDJHE
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JH PNRHJKmH\UP LPFDNJHY DL WXD V LXKOP EX[DNKPN P J]LDNP FHE MPKEHE WXD ODL XL [NP[NKDO^NKPY H HXExJMKH FD
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KQH\UPY EDL [NVcKP [NPMDFKLDJOP HFLKJKEONHOKcPY [PN PZNH FD XLH KLDLPNKHQKFHFDY DL WXD DL HQRXLH V[PMH H ^NDH

GPK PMX[HFH [PN KJFIRDJHE@
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iD /;?.'$>/ "/ '.<'/ -/%&'$'6-$/%), * #6$'/ -,)(/ %/ &.%'$"/ ". #)%'.( ) &$'6)78/ "/& $%"1=.%)& %/ $%1-$/

". /6'6;(/ ". Q^dd4 %.# ,F.& )-(.&-.%')%"/4 %.# '$()%"/ @(.) /6 -/%"$78/ ". >$")j _lHQODN 4DJDcKcHY

)KNDKOP 4PJEOKOXMKPJHQY .F@ $HNHKcHY ?<<`Y [^R@ k`?Bk``ag

i!$%") &/;(. / '.#)4 $#+/(')%'. ".&')-)( 56. &/#.%'. &.(8/ (.-/%F.-$"/& )/& 1%"$/& /& "$(.$'/& &/;(. )&

'.(()& 56. '()"$-$/%),#.%'. /-6+)# &. ) @(.) .&'$>.( F);$')") +/( .,.& %) ")') ") +(/#6,=)78/ ")

c/%&'$'6$78/ M.".(), ". Q^dd H#)(-/ '.#+/(),I .4 .# -/#+,.#.%')78/4 &. F/6>.( (.), (.,)78/ "/& 1%"$/&

-/# ) '.(() H#)(-/ ") '()"$-$/%),$")". ") /-6+)78/Ij _#HOr^QKH !HEEPJY !HJXHQ FD )KNDKOP

4PJEOKOXMKPJHQY .F@ +XE0PFKXLY ?<A>Y [^R@ A`nqag

* JPcH 4PJEOKOXK\UP 5DFDNHQ [HEEPXY JH cDNFHFDY H DEOHZDQDMDN JPcPE LHNMPE [HNH HE NDQH\eDE DJOND

P .EOHFPY H EPMKDFHFD ZNHEKQDKNH D PE [PcPE KJFIRDJHEY DY [HNDMD JUP ODcD H KJODJ\UP FD FHN LHNRDL s Db[XQEUP FD

[HNOKMXQHNDE FD ^NDHE QDRKOKLHLDJOD HFWXKNKFHE FD HMPNFP MPL HE JPNLHE cKRDJODE s V[PMH FHE NDE[DMOKcHE

HWXKEK\eDEY PX LDELP [HNH EKL[QDELDJOD DJONDRHN HPE IJFKPE ODNNHE [PN DQDE JUP rHZKOHFHE HOV H [NPLXQRH\UP FH

4PJEOKOXK\UP 5DFDNHQ FD An==@

tDdH:ED PE MHEPE FD HJOKRPE D DbOKJOPE HQFDHLDJOPE KJFIRDJHEY WXD FDEFD P KJIMKP FP EVMXQPY DEOUP JH

[NP[NKDFHFD PX [PEED FD [HNOKMXQHNDEY OKOXQHFPE PX JUPY DY HQK ED MPJEONXINHL ZHKNNPE KJODKNPEY MPLP PMPNND JHE

MKFHFDE FD $UP 0HXQPB$0 D /XHNXQrPEB$0@ $HZD:EDY KJMQXEKcDY WXD HJOKRHLDJODY ZDJE [HONKLPJKHKE FH ,JKUPY FPE

.EOHFPE D !XJKMI[KPE DNHL FDMQHNHFPE HQKDJ^cDKEY HOV [PNWXD i$%.<$&'.# %/&&/ C$(.$'/ (.=() 56. 0$(#. )

+(.&6%78/ ". &.(.# +:;,$-)& )& '.(()&4 #.&#/ )& %8/ '()%&-($')&j _%+$0 : '% k<qBAq`ag iD &$#+,.& 0)'/ ". 6#

$#E>., %8/ .&')( '()%&-($'/ %8/ ;)&') +)() 56. &.?) -/%&$".()"/ -/#/ '.(() ".>/,6')j _%+$0 : '% kAABA?<ag i!

)6&A%-$) ". '()%&-($78/ %/ /01-$/ $#/;$,$@($/ %8/ -/%"63) +(.&6%78/ ". 56. / $#E>., -/%&'$'6) .# '.(() ".>/,6')4

-);.%"/ )/ 9/".( 9:;,$-/ / .%-)(=/ ". +(/>)( ) '$'6,)($")". "/ ZDLj _*4 q<<?nCn:>>@?<A`@k@<k@C?<?B$4 T

%'5 FH kv 'DRKUP T 'DQHOPN )DEDLZHNRHFPN 5DFDNHQ 5DNJHJFP |XHFNPE FH $KQcH T )+ A>BA?B?<Aqag iG&') c/('.

Y6+.($/( +/&&6$ .%'.%"$#.%'/ ". 56. ) -$(-6%&'V%-$) "/ $#E>., /;?.'/ "/ ,$'1=$/ .&')( &$'6)"/ .# @(.) ". 0(/%'.$()

%8/ '.#4 +/( &$ &E4 / -/%"8/ ". '/(%)U,/ ". "/#1%$/ +:;,$-/B ! )6&A%-$) ". '()%&-($78/ %/ /01-$/ $#/;$,$@($/ %8/

-/%"63 K +(.&6%78/ ". 56. / $#E>., &. -/%&'$'6$ .# '.(() ".>/,6')4 -);.%"/ )/ G&')"/ / .%-)(=/ ". +(/>)( )

'$'6,)($")". +:;,$-) "/ ;.#B 9(.-.".%'.&j _*R'R JP '.E[ >AA@qCCB'$ T $%+ T 'DQHOPN !KJKEONP 'KMHNFP tKQQHE

2uHE 4XDcH T )+ ?>BAAB?<A?a@

#UP NDEOHL F]cKFHE WXD HP QPJRP FH 9KEOSNKH PMPNNDNHL KJ]LDNHE ONHJEH\eDE KLPZKQK^NKHE DJOND

[HNOKMXQHNDE DJcPQcDJFP ODNNHE []ZQKMHEY HQRXLHE KJMDJOKcHFHE [DQPE [NPRNHLHE FD MPQPJKmH\UPY [PcPHLDJOP D

PMX[H\UP ODNNKOPNKHQY MPJGPNLD FKOP HMKLH@

( GHOP V WXD FD KJIMKP OPFHE HE ODNNHE DNHL []ZQKMHEY [DNODJMKHL s 4PNPH 0PNOXRXDEHY XLH HWXKEK\UP

PNKRKJ^NKHY FDMPNNDJOD FH MPQPJKmH\UP D WXD HONKZXKX HP FPLIJKP FD 0PNOXRHQ OPFP P ODNNKOSNKP JHMKPJHQY [HEEHJFP

EXMDEEKcHLDJOD [DQP 2NHEKQ:"L[VNKP D 2NHEKQ:'D[]ZQKMH@ !XKOHE FHE ^NDHE GPNHL EDJFP ONHJEGDNKFHE H [HNOKMXQHNDEY

[PN MPJMDEEeDE FD EDELHNKHEY MPJMDEEeDE FD FHOH D PXONPE KJEONXLDJOPE dXNIFKMPEY DY DL H 3DK ><ABA=q<Y GDm NDOPNJHN

[HNH H #H\UP ZNHEKQDKNH OPFHE HE ODNNHE MDFKFHE D JUP MXQOKcHFHEY EDJFP [PEODNKPNLDJOD ONHJEGDNKFHE HPE .EOHFPE:

LDLZNPE D !XJKMI[KPE@ * [HNOKN FP EVMXQP y"y cDNKGKMPX:ED XLH DcPQX\UP FDEPNFDJHFH D MPJGXEH [HNH

MPQPJKmH\UPY [PcPHLDJOP D PMX[H\UP FP ODNNKOSNKP JHMKPJHQY KJMQXEKcD MPL H WXDEOKPJ^cDQ XEXMH[KUP FD ODNNHE

FDcPQXOHE@ 0HNH OHJOPY JUP ED FDEMPJrDMD WXD d^ ED HFLKOKX H XEXMH[KUP [DQH i+().&-($+'$/ ,/%=$&&$#$ '.#+/($&fY FD

k< HJPEY [HNH H HWXKEK\UP FD ^NDHE FDcPQXOHE _*4( A`?B!% T $%5 T 'DQHOPN !KJKEONP *QKPLHN 2HQDDKNP T )+

<kB<kBAnC`a@ i! "/6'($%) * >@($) . $%-.(') &/;(.) +(.&-($'$;$,$")". "/& ;.%& "/#$%$-)$&r . ) ,.=$&,)7W.&4 +/( &6)

>.34 %8/ &8/ 6%$0/(#.& %.&') #)'*($)jg _tKMDJOD '^PY ( )KNDKOP D H tKFH FPE )KNDKOPEY .F@ '%Y ?<A`Y [^R@ CCnag

iN/ l()&$, '/")& )& '.(()& 0/()#4 /($=$%)($)#.%'.4 +:;,$-)&4 +/( +.('.%-.%'.& K N)78/ 9/('6=6.&)4 +/(

"$(.$'/ ". -/%56$&')B C.+/$&4 +)&&)()# )/ [#+*($/ . K j.+:;,$-)4 &.#+(. -/#/ "/#1%$/ "/ G&')"/B !
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'()%&0.(A%-$) ")& '.(()& +:;,$-)& )/& +)('$-6,)(.& ".6U&. +)6,)'$%)#.%'. +/( #.$/ ". -/%-.&&W.& ".

&.&#)($) . ". ")')4 -/#+() . >.%")4 "/)78/4 +.(#6') . ,.=$'$#)78/ ". +/&&.&B C)1 ) (.=() ". 56. '/")

'.(() &.# '1'6,/ ". +(/+($.")". +)('$-6,)( * "/ "/#1%$/ +:;,$-/B HBBBI T.(()& ".>/,6')& &8/ '/")& )56.,)&

56.4 +.('.%-.%'.& )/ "/#1%$/ +:;,$-/ ")& .%'$")".& .&')')$&4 %8/ &. )-F)# 6'$,$3)")& +.,/ 9/".( 9:;,$-/4

%.# ".&'$%)")& ) 0$%& )"#$%$&'()'$>/& .&+.-10$-/&B Y8/ ;.%& +:;,$-/& +)'($#/%$)$& )$%") %8/ 6'$,$3)"/&

+.,/& (.&+.-'$>/& +(/+($.'@($/&B T), -/%-.$'/ %/& 0/$ ")"/ +.,) J.$ [#+.($), `fQ4 ". QdBfBQdSf4 . '.# &$"/

)-.$'/ 6%$0/(#.#.%'. +.,/& -$>$,$&')&B G&&)& '.(()&4 )'* ) +(/-,)#)78/ ") j.+:;,$-)4 +.('.%-$)# K N)78/r

+.,) c/%&'$'6$78/_Qd^Q 0/()# '()%&0.($")& )/& G&'()"/&U#.#;(/& H)('B `eI . ),=6%& ".&'.& )&

'()%&+)&&)()#4 .# +)('.4 )/& X6%$-1+$/&j _9DQh 3P[DE !DKNDQQDEY )KNDKOP *FLKJKEONHOKcP 2NHEKQDKNPY .F@

!HQrDKNPEY ?<A`Y [^R@ >Ak : >ACag

)KOP KEEPY JUP ED FDEMPJrDMD P MPJGXEP rKEOSNKMP FD PMX[H\UP D FKEONKZXK\UP KLPZKQK^NKH JP 2NHEKQ D

HOV FD LXKOHE [DEEPHE WXD PMX[HL ^NDHE NXNHKEY OKFHE MPLP FDcPQXOHE D FDE[NPcKFHE FD H\UP FKEMNKLKJHOSNKH D DL

FDEMPJrDMKLDJOP FP 0PFDN 0]ZQKMPY PJFD P PMX[HJOD GNXOKGKMH H ^NDH MPL P EDX EXPNY ODJFP JDQH H EXH LPNHFH D H

FD EXH GHLIQKHY JUP [PFDJFPY DL LXKOPE MHEPEY ED FXcKFHN FH ZPH:GV D MPJGKHJ\H FPE HFWXKNDJODEY HQRXJE [HNH GKJE

FD MPQPJKmH\UP D KJMDJOKcP [DQP [NS[NKP /PcDNJP 5DFDNHQY cKEHJFP H KJODRNH\UP JHMKPJHQY [NPRNDEEP EPMKHQ D

DMPJuLKMP FH NDRKUP@

iY/; +.%) ". /0.%&) )/& +($%-1+$/& -/%&'$'6-$/%)$& ") &.=6()%7) ?6(1"$-) . ") +(/'.78/ K -/%0$)%7)

,.=1'$#)4 %8/ +/".# &.( )%6,)")&4 #.$/ &*-6,/ ".+/$&4 +/( 0),') ". %.-.&&@($) )6'/($3)78/ +(*>$) "/

J.=$&,)'$>/4 -/%-.&&W.& ". "/#1%$/ ". '.(()& +:;,$-)&4 -.,.;()")& +)() 0$%& ". -/,/%$3)78/4 56)%"/ .&')4

&/; );&/,6') ;/)U0* . -/%>$-78/ ". >),$".3 "/& %.=E-$/& +/( +)('. "/& )"56$(.%'.& . &6-.&&/(.&4 &.

-/%&/,$"/64 )/ ,/%=/ "/ '.#+/4 -/# -($)78/ ". -$")".&4 0$<)78/ ". 0)#1,$)&4 -/%&'(678/ ". F/&+$')$&4

.&'()")&4 ).(/+/('/&4 (.&$"A%-$)&4 .&');.,.-$#.%'/& -/#.(-$)$&4 $%"6&'($)$& . ". &.(>$7/&4 .'-j _*4( Cn T

$%5 T 'DQHOPN !KJKEONP 4DmHN 0DQXEP T )+ AqB<`B?<A?a@

i9(/-.&&6), c$>$,\ L&6-)+$8/B !%'$=/ !,".)#.%'/ ". O%"$/&B c/%&'$'6$78/ M.".(), ". Q^ddB !

,63 ") >$=.%'. c)(') X)=%)4 &E $%'.=()# / +)'($#q%$/ ") L%$8/ )& '.(()& '()"$-$/%),#.%'. /-6+)")&

+.,/& 1%"$/& /6 56.4 +)() .,.&4 .&'.?)# ".#)(-)")& HcMB4 )('B gf4 t[r )('B gmQ4 +)(@=()0/ QP . +)(@=()0/ eP

. )('B `R "/ !CcTIB D& .<'$%'/& ),".)#.%'/& $%"1=.%)&4 %/& 56)$& .&'8/ $#+,)%')"/& ;)$((/& . )'* -$")".&4

+.,/ 56. %) +/&&. "/& +)('$-6,)(.&4 ?@ %8/ +/".# &.( -/%&$".()"/& ;.%& "/#$%$-)$& ") L%$8/B N.&&.&

-)&/&4 .>.%'6), )78/ ") L%$8/ &.($) %8/ &E +)()"/<),4 -/#/ /-)&$/%)($) >.(")".$() -/%>6,&8/ &/-$),4 .#

".&(.&+.$'/ )/& +($%-1+$/& -/%&'$'6-$/%)$& 56. ;6&-)# ) +(/'.78/ "/ $%"$>1"6/ /6 )56.,.& 56. %/('.$)# )

)'6)78/ "/ 9/".( 9:;,$-/ M.".(), HcMB4 )('&B Q^m . &.=6$%'.& gQ4 tt . gm4 [tIB !%'.($/(#.%'. )/ cE"$=/

c$>$,4 /& ;.%& +)'($#/%$)$& ") L%$8/4 "/& G&')"/& . "/& X6%$-1+$/& .()# ".-,)()"/& ),$.%@>.$& .4 %/

'/-)%'. )/ 6&6-)+$8/4 .56$+)()"/& )/& "/& +)('$-6,)(.&B N/ '/-)%'. )/& .<'$%'/& ),".)#.%'/& $%"1=.%)&4

/ G&')"/ %8/ #)$& +/".(@ ".#)(-)( .&&)& '.(()&4 >.3 56. &E ".#)(-)() )& '.(()& '()"$-$/%),#.%'.

/-6+)")& +.,/& 1%"$/& H)('B `R "/ !CcTIB X$,$') ) 0)>/( "/ +)('$-6,)( ) +(.&6%78/ ". 56. .&'@ %) +/&&.

") '.(()4 +/( &$ /6 &.6& )%'.-.&&/(.&4 ".&". ")') )%'.($/( ) ."$78/ "/ cE"$=/ c$>$,4 56)%"/4 %.&'. &*-6,/4

F$&'/($-)#.%'.4 %8/ F/6>.( (.,)'/ ") +(.&.%7) ". 1%"$/& %/ ,/-),B j.-6(&/ $#+(/>$"/j _*4 =n@<`@<>>`=:

`B$0 T %'5 FH `v 'DRKUP T 'DQHOPN )DEDLZHNRHFPN 5DFDNHQ /PLDE FH $KQcH T )+ A<B<nBAnnAag

5KJHQLDJODY KL[PNOHJOD NDRKEONHN WXD JUP FDGDJFDLPEY HWXKY WXHQWXDN [PEK\UP DbONDLKEOHY NPLoJOKMH

PX FDLHRSRKMH@ #P DJOHJOPY XNRD H FDGDEH FD [N^OKMHE FD H\eDE JP EDJOKFP FD ED DJMPJONHN EPQX\eDE HFDWXHFHE DY

JP WXD GPN [PEEIcDQY [HMIGKMHEY HODJOHJFP:ED [HNH PE FKNDKOPE FPE IJFKPE Db[NDEEPE JH 4PJEOKOXK\UP 5DFDNHQY LHE

OHLZVL NDERXHNFHJFP P FDcKFP [NPMDEEP QDRHQY H EDRXNHJ\H dXNIFKMH D P FKNDKOP FD [NP[NKDFHFDY OPFPE MPJWXKEOHFP

QDRKOKLHLDJODY EPZ [DJH FD EDLDHN H FKEMSNFKH PX P FDEHdXEOD EPMKHQY DY [NKcKQDRKHN:ED DL FDLHEKH P FKNDKOP FD XJE

DL FDONKLDJOP FD PXONPEY MPL EHMNKGIMKP FH MKFHFHJKH D [NDdXImP [HNH H ZXEMH FD XLH DWXHQKmH\UP [HNH P MPJGQKOP@

-, T *FDLHKEY JUP ED [PFD FDE[NDmHN WXD H *FLKJKEONH\UP 0]ZQKMHY FHFH DEMHEEDm FD NDMXNEPE

rXLHJPE D GKJKOXFD PN\HLDJOHNKHY FDcD [NKPNKmHN EXHE H\eDE ODJFP DL cKEOH P KJODNDEED:XOKQKFHFD JH KJODNcDJ\UPY

KJMQXEKcD EPZ H SOKMH GKJHJMDKNH D [HONKLPJKHQY OXFP DL NDE[DKOP HP [NKJMI[KP FH DGKMKxJMKH HFLKJKEONHOKcH@ 0PN OHQ

SOKMHY DE[DNH:ED P LDQrPN FDEDL[DJrP [PEEIcDQ FPE EDNcKFPNDEY H GKL D PZODN PE LDQrPNDE NDEXQOHFPEY ZDL MPLP H

NHMKPJHQKmH\UP FHE HOKcKFHFDE FD GPNLH H HQMHJ\HN PE LDQrPNDE NDEXQOHFPE JH [NDEOH\UP FPE EDNcK\PE@ tHQD FKmDNY EUP

KJ]LDNHE HE FDLHJFHE DJcPQcDJFP H [PEED D H [NP[NKDFHFD FD JUP KJFIRDJHEY DL MPJGQKOPEY HJODE LDELP FH

DLKEEUP FP )DMNDOP 0NDEKFDJMKHQ rPLPQPRHOSNKP@

iD +($%-1+$/ ") .0$-$A%-$) .<$=. 56. ) )'$>$")". )"#$%$&'()'$>) &.?) .<.(-$") -/# +(.&'.3)4 +.(0.$78/ .

(.%"$#.%'/ 06%-$/%),B v / #)$& #/".(%/ +($%-1+$/ ") 06%78/ )"#$%$&'()'$>)4 56. ?@ %8/ &. -/%'.%') .#

&.( ".&.#+.%F)") )+.%)& -/# ,.=),$")".4 .<$=$%"/ (.&6,')"/& +/&$'$>/& +)() / &.(>$7/ +:;,$-/ .

&)'$&0)'E($/ )'.%"$#.%'/ ")& %.-.&&$")".& ") -/#6%$")". . ". &.6& #.#;(/& l6&-)%"/ .&&) .0$-$A%-$)4 )

J.$ ^BRde4 ". g^BQB^^4 56. a(.=6,) / +(/-.&&/ )"#$%$&'()'$>/ %/ V#;$'/ ") !"#$%$&'()78/ 9:;,$-)

M.".(),b4 ()-$/%),$3)%"/ . ;6&-)%"/ .0$-$A%-$)4 +.(#$'. 56. %) &/,678/ ". >@($/& )&&6%'/& ") #.&#)

%)'6(.3) &.?) 6'$,$3)"/ #$/& #.-V%$-/ 56. (.+(/"63) 06%")#.%'/& ")& ".-$&W.&4 ".&". 56. %8/

+(.?6"$56. "$(.$'/ /6 =)()%'$)& "/& $%'.(.&&)"/&b Hk gP "/ )('B SfIj _9DQh 3P[DE !DKNDQQDEY )KNDKOP

*FLKJKEONHOKcP 2NHEKQDKNPY .F@ !HQrDKNPEY ?<A`Y [^R@ A<?ag
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-- T )DEED LPFPY DL GHMD FPE [NKJMI[KPE FP FDcKFP [NPMDEEP QDRHQY FH EDRXNHJ\H dXNIFKMH D FP

FKNDKOP FD [NP[NKDFHFDY DY EPZ H SOKMH FH DGKMKxJMKH HFLKJKEONHOKcHY MPJEXQOH:ED H 0NPMXNHFPNKH 5DFDNHQ .E[DMKHQKmHFH

WXHJOP H cKHZKQKFHFD FH HFP\UP FD QKJrH FD FDGDEH JP EDJOKFP FD WXDY JHE H\eDE DJcPQcDJFP KJODNDEED GXJFK^NKP

KJFIRDJH [PN ONHFKMKPJHQKFHFD FH PMX[H\UPY H [HNOKMK[H\UP EPLDJOD OPNJHN:ED:KH PZNKRHOSNKHY MPL KJODNcDJ\UP FH

5,#*"Y H [HNOKN FH [DNGDMOKZKQKmH\UP FH ^NDH [NDODJFKFHY H[SE H EXH rPLPQPRH\UPY [DQH DLKEEUP FD )DMNDOP

0NDEKFDJMKHQY ]JKMP HOP H[OP H RDNHN PE DGDKOPE FDLHNMHOSNKPE FD GPNLH [QDJHY WXD ED MPJEOKOXKN^ DL OIOXQP NDRKEON^cDQY

MPL P[PJKZKQKFHFD i.(=) /#%.&jY ZDL MPLP JXQKFHFD FHE LHONIMXQHE [HNOKMXQHNDE D NDHEEDJOHLDJOP FHE GHLIQKHEY

cKEHJFP DWXHMKPJHN P MPJGQKOP GXJFK^NKP@

.L A> FD FDmDLZNP FD ?<?<@

>FGHIJKLF MNNOKMPF JQJLRFKOGMIJKLJ SFR !"#$%&' ()*)+,' -"./%# 0" 1/&."T

2#%+/0%3,%T JI $&)$!)!#!#T UN $'E%#T GFKVFRIJ WFRXROF FVOGOMQ PJ BRMNYQOMT GFI

VHKPMIJKLF KF MRL( 'ZT [ $ZT PF >JGRJLF KZ &(\]^T PJ & PJ FHLH_RF PJ !#$\(

. MHLJKLOGOPMPJ PJNLJ PFGHIJKLF SFPJ NJR GFKVJROPM KF NOLJE

WLLSE))NJO(VHKMO(`Fa(_R)NJO)GFKLRFQMPFRbJcLJRKF(SWSd

MGMFePFGHIJKLFbGFKVJRORfOPbFR`MFbMGJNNFbJcLJRKFe#T OKVFRIMKPF F GgPO`F aJROVOGMPFR

4546785 J F GgPO`F @<@ 896:4;6;(

<%=%#>3$/"? ;RFGJNNF KZ #&'!#(#$#'#&)!#!#*$" 342 KZ !"!#$%"
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!"!#$%$ $#&!$'$%$&$#(!$!$)%"

!"#"$%&'"( )* +,$%"-* . $./,'*#-* 0123"4*

5,#)*-6( #*4"(#*3 )( 7#)"(

0'.$")8#4"*

).$0*49( 0'.$")8#4"* : 0'.$

'.5.'8#4"* ; <=>?<@<A<><=B?<?<:AC

"#%.'.$$*)( ; 5,#*"

*$$,#%( ; %DED FD )DGDEH !IJKLH

0*'* ; 0MNOPMHFNM:4QDGD #HOKNJHR FH 5,#*"

!"#$%&'()%*+

*+, -./0123 3 4-.15326-789 * , :;9<1=>.?1-2 2@A23B@3.632

* , -?94:-.C-43.69 * , -;B@1<-43.69

* , 9@6;92D

%MHSH:ED FD ONJEPRSH TPMIFKOH UPHJSN H %DED FD )DGDEH !IJKLH V 05.:5,#*"@

)D NMFDLW DJOHLKJQN HNE OPKFHFNE FN 0MNOPMHFNM:4QDGD #HOKNJHR FH 5,#*" XHMH HJYRKEDW

SMHSHJFN:ED FD FDLHJFH XMKNMKSYMKH@

.L A= FD FDZDL[MN FD ?<?<@

=EFGHIJKE LMMNJLOE IPIKQEJNFLHIJKI REQ !"#$" %&'() *+ ,)-$"S .$$+$$)&/"0 *"

1&+$'*234'"S IH %#(%!(!$!$S TM %#D$#S FEJUEQHI VEQWQNE EUNFNLP OI AQLMXPNLS FEH

UGJOLHIJKE JE LQK' &YS Z %YS OE =IFQIKE JY #'[\]S OI # OI EGKG^QE OI !$%['

- LGKIJKNFNOLOI OIMKI OEFGHIJKE REOI MIQ FEJUIQNOL JE MNKID

VKKRD((MIN'UGJLN'_E`'^Q(MIN(FEJKQEPLOEQaIbKIQJE'RVRc

LFLEdOEFGHIJKEaFEJUIQNQeNOaEQ_LEaLFIMMEaIbKIQJEd$S NJUEQHLJOE E FfON_E `IQNUNFLOEQ

5657898 I E FfON_E ?;? :;97;<9%'

=+>+&234'"? :QEFIMME JY $#&!$'$%$&$#(!$!$)%" 231 JY !"!#$%$
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 01404/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010608/2020-17
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 
1. Trata-se de consulta formulada pela Presidência da FUNAI, após profundas considerações de
ordem jurídica, histórica e antropológica, nos seguintes termos literais:

 
Desse modo, em face dos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do
direito  de  propriedade,  e,  sob  a  ótica  da  eficiência  administrativa,  consulta-se  a
Procuradoria Federal Especializada quanto a viabilidade da adoção de linha de defesa
no  sentido  de  que,  nas  ações  envolvendo  interesse  fundiário  indígena  por
tradicionalidade  da  ocupação,  a  participação  somente  tornar-se-ia  obrigatória,  com
intervenção da FUNAI,  a  partir  da perfectibilização da área pretendida,  após a  sua
homologação, pela emissão de Decreto Presidencial, único ato apto a gerar os efeitos
demarcatórios de forma plena, que se constituirá em título registrável, com oponibilidade
“erga omnes”,  bem como nulidade das matrículas particulares e reassentamento das
famílias, visando equacionar o conflito fundiário.
 

2. A resposta, de imediato, é positiva, ou seja, é possível a adoção de nova diretriz interpretativa
para o tema abordado pela Presidência, mas isso importaria em modificação das TESES DE DEFESA MÍNIMA
da Advocacia-Geral da União relacionadas com a matéria fundiária indígena (posse e domínio privado, indígena e
da União no processo demarcatório regulado atualmente pelo Decreto nº 1775/96).
3. A mudança dessas teses deve seguir o quanto prelecionado na Portaria PGF nº 931, de 10 de
novembro de 2011. Ali se vê que cabe à PFE/FUNAI encaminhar ao Departamento de Contencioso da PGF, por
parecer, a nova diretriz interpretativa da Entidade, após a mesma estar consolidada no âmbito interno.
4. A partir da homologação da atualização e publicação das novas teses de defesa mínima, esse será
o norte de atuação de todos os procuradores da PFE/FUNAI no Brasil a respeito do tema fundiário indígena.
5. Tomamos a liberdade de sugerir que essa consolidação conste em Ata da Diretoria Colegiada -
DIRCOL, da FUNAI, de modo que dessa forma ficará patente a posição uniforme da Presidência, da DPT, DPDS
e DAGES. Após a juntada dessa ata, volvam-nos os autos para elaboração do parecer de encaminhamento ao
DEPCONT/PGF.
6. À Presidência da FUNAI.

 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/556701883

1 de 2 22/11/21, 23:35



 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620010608202017 e da chave de acesso 3b2456ae

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
556701883 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  22-12-2020  17:15.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.
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,- * /NIOI*FE GE YPKFZQOI [LFIKGP I [LI\LQLGIGE GI YPKFONZ]^P GE OEFE GE GEHEFI MJKLMI_ YPKHPNME
YPKFOI GP 3EF`IYaP !"!&$#"_ YPM I FERZLKOE `NP`PFL]^PD b!"##" $%&%' "$ ()*" &%# +,-.*/+-%# &% &"0-&%
+,%*"##% 1"2)1' &) #"23,).4) 53,/&-*) " &% &-,"-6% &" +,%+,-"&)&"' "' #%7 ) 86-*) &) "(-*-9.*-) )&$-.-#6,)6-0)'
*%.#316):#" ) ;,%*3,)&%,-) <"&",)1 =#+"*-)1->)&) ?3).6% ) 0-)7-1-&)&" &) )&%4@% &" 1-.A) &" &"("#) .% #".6-&%
&" ?3"' .)# )4B"# ".0%10".&% -.6","##" (3.&-C,-% -.&/2".) +%, 6,)&-*-%.)1-&)&" &) %*3+)4@%' ) +),6-*-+)4@%
#%$".6" 6%,.),:#":-) %7,-2)68,-)' *%$ -.6",0".4@% &) <DEFG' ) +),6-, &) +",("*6-7-1->)4@% &) C,") +,"6".&-&)'
)+8# ) #3) A%$%1%2)4@%' +"1) "$-##@% &" !"*,"6% ;,"#-&".*-)1' H.-*% )6% )+6% ) 2",), %# "("-6%# &"$),*)68,-%#
&" (%,$) +1".)' ?3" #" *%.#6-63-,C "$ 6/631% ,"2-#6,C0"1' *%$ %+%.-7-1-&)&" I",2) %$."#J' 7"$ *%$% .31-&)&"
&)# $)6,/*31)# +),6-*31),"# " ,")##".6)$".6% &)# ()$/1-)#' 0-#).&% "?3)*-%.), % *%.(1-6% (3.&-C,-%bc

,. * -I FEdZeKYLI_ I :NPYZNIGPNLI ?EGENIQ 8F`EYLIQLfIGI EMLOLZ MIKLHEFOI]^P KP FEKOLGP GE dZE I
IGP]^P GI KP[I GLNEONLf LKOEN`NEOIOL[I g `PFLOL[I_ YPKHPNME YPKFOI GP 3EF`IYaP !"h"$i!c

,/ * 2 PNGEKIMEKOP jZNJGLYP g LKOERNIGP `PN LKkMENPF `NEYELOPF E `NLKYJ`LPF_ P dZE GEMIKGI I
LKOEN`NEOI]^P `INI IGEdZI]^P YPM IF FLOZI]lEF HmOLYIF GP MZKGP HEKPMeKLYP( -EFFE FEKOLGP_ LKYZM\E IP
LKOgN`NEOE YPM`NEEKGEN P HEKnMEKP jZNJGLYP_ YPM EoONI]^P GP [ENGIGELNP FEKOLGP GPF `NEYELOPF QERILF E dZE K^P
`PGEM FEN GL[PNYLIGPF GI \ZFYI `EQI FERZNIK]I jZNJGLYI E `IYLHLYI]^P FPYLIQ( 4 LKYLGeKYLI GP NERLME jZNJGLYP
IGMLKLFONIOL[P_ KI GEHEFI GP LKOENEFFE `k\QLYP_ LM`lE I NEIQLfI]^P E `NE[IQeKYLI GPF GLNELOPF E RINIKOLIF
HZKGIMEKOILF GP YLGIG^P_ YPM eKHIFE p NEIQLfI]^P GE [IQPNEF HZKGIMEKOILF_ OIQ YPMP YPKFOI GP INOLRP iq_ LKYLFPF
,,_ VV,,_ VVVW,_ =,W_ =W_ \EM YPMP P GLF`PFOP KP INOLRP h"_ b*)+36b_ OPGPF GI >PKFOLOZL]^P ?EGENIQc

,0 * 2 `NLKYJ`LP GI QERIQLGIGE YPKFOLOZL ZMI GIF RINIKOLIF GP 8FOIGP GE 3LNELOP_ GEFEM`EKaIKGP
ZMI HZK]^P GE `NPOE]^P GPF GLNELOPF GPF YLGIG^PF_ LKFYZQ`LGP YPMP IZOeKOLYP GPRMI jZNJGLYP `EQI YLNYZKFOrKYLI
EF`EYLIQ GI >PKFOLOZL]^P ?EGENIQ aI[EN EFOI\EQEYLGP_ YPMP GLNELOP E RINIKOLI LKGL[LGZIQ_ dZE b.-.23K$ #",C
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%7,-2)&% ) ()>", %3 &"-L), &" ()>", )123$) *%3#) #".@% "$ 0-,63&" &" 1"-b SINOLRP iq_ ,,_ GI >?T( .PMEKOE YPM I
Eo`EGL]^P GE KPNMIF EGLOIGIF `EQPF NE`NEFEKOIKOEF GP `Ns`NLP `P[P S:PGEN =ERLFQIOL[PT g dZE OEM KIFYLMEKOP_
MPGLHLYI]^P PZ EoOLK]^P GE GLNELOPF E P\NLRI]lEF_ YPM`EOLKGP p 4GMLKLFONI]^P :k\QLYI Eo`NEFFI P\EGLeKYLI IP
`NLKYJ`LP GI QERIQLGIGE SINOLRP h"_ GI >?T( /IQ `NLKYJ`LP YPKFZ\FOIKYLI PF [IQPNEF GI YENOEfI E FERZNIK]I jZNJGLYI(
8 YPKaEYLGI I QL]^P GP FIZGPFP CEQt =P`EF +ELNEQQEF GE dZED bE) F&$-.-#6,)4@% ;H71-*) .@% AC 1-7",&)&" ."$
0%.6)&" +"##%)1M =.?3).6% .) )&$-.-#6,)4@% +),6-*31), K 1/*-6% ()>", 63&% ?3" ) 1"- .@% +,%/7"' .)
F&$-.-#6,)4@% ;H71-*) #8 K +",$-6-&% ()>", % ?3" ) 1"- )36%,->)M F 1"- +),) % +),6-*31), #-2.-(-*) N+%&" ()>",
)##-$NO +),) % )&$-.-#6,)&%, +H71-*% #-2.-(-*) N&"0" ()>", )##-$b SCEQt =P`EF +ELNEQQEF_ 3LNELOP
4GMLKLFONIOL[P <NIFLQELNP_ 8G( +IQaELNPF_ !&$!_ `mR( u$Tc

,1 * 4 ?6-4,_ EKdZIKOP EKOLGIGE `k\QLYI_ EFOm FZ\MEOLGI IPF `INrMEONPF HLoIGPF `EQP INOLRP h"_
GI >?_ PZ FEjI_ IPF `NLKYJ`LPF IGMLKLFONIOL[PF YPKFOLOZYLPKILF GI QERIQLGIGE_ LM`EFFPIQLGIGE_ MPNIQLGIGE_
`Z\QLYLGIGE E EHLYLeKYLI_ FEKGP I =EL I \IFE GPF IOPF IGMLKLFONIOL[PF_ GE MPGP dZE K^P Fs IM`INE P `INOLYZQIN_
YPMP OIM\gM FLN[I IP LKOENEFFE `k\QLYP KI GEHEFI GI KPNMI `PFLOL[I_ [LFIKGP I QaE RINIKOLN ZM YINmOEN
LM`INYLIQ( bF F&$-.-#6,)4@% ;H71-*) K -.(%,$)&) +%, &-0",#%# +,-.*/+-%# 2",)-#' &"#6-.)&%#' &" 3$ 1)&%' )
%,-".6), ) )4@% &% )&$-.-#6,)&%, .) +,C6-*) &%# )6%# )&$-.-#6,)6-0%# "' &" %36,% 1)&%' ) 2),).6-, ) 7%)
)&$-.-#6,)4@%' ?3" #" *%.#37#6).*-) .) *%,,"6) 2"#6@% &%# ."28*-%# +H71-*%# " .% $)."5% &%# ,"*3,#%# +H71-*%#
P&-.A"-,%' 7".# " #",0-4%#Q .% -.6","##" *%1"6-0%' *%$% 6)$7K$ #" )##"23,) )%# )&$-.-#6,)&%# % #"3 &-,"-6% )
+,C6-*)# )&$-.-#6,)6-0)# A%."#6)# " +,%7)#b S5PFg 4HPKFP GI .LQ[I_ >ZNFP GE 3LNELOP >PKFOLOZYLPKIQ :PFLOL[P_ 8G(
+IQaELNPF_ !&&!_ `mR( %#%Tc

,2 * :INI IQgM GP `NLKYJ`LP GI QERIQLGIGE_ YPKFIRNIGP I`sF FgYZQPF GE E[PQZ]^P `PQJOLYI E dZE OEM
PNLREM KI `Ns`NLI YNLI]^P GP 8FOIGP GE 3LNELOP_ P dZIQ LM`lE dZE P 8FOIGP GE[E OIM\gM NEF`ELOIN IF `Ns`NLIF
KPNMIF dZE EGLOI_ am dZE FE FE YPKFLGENIN I EFOI\LQLfI]^P GIF NEQI]lEF jZNJGLYIF_ `NLKYL`IQMEKOE EM [LNOZGE GP
ONIKFYZNFP GP OEM`P E GI \PI*Hg_ HPNOE KPF `NLKYJ`LPF GI FERZNIK]I jZNJGLYI E `NPOE]^P p YPKHLIK]Ic

,3 * 4QLKaIGP IP dZE jm MIKLHEFOIGP KP 3EF`IYaP !"!&$#"_ \EM YPMP YPM P IYLMI Eo`PFOP_
`INEYE LM`PNOIKOE I IGEdZI]^P GE ZMI YPKRNZeKYLI QsRLYI E FLKgNRLYI EKONE IF FLOZI]lEF `PFOIF E IF GEYLFlEF
IGMLKLFONIOL[IF_ GE MPGP I YPQPYIN EM E[LGeKYLI PF GLNELOPF E RINIKOLIF HZKGIMEKOILF GP YLGIG^P_ LKYQZFL[E KI
sOLYI GP GE[LGP `NPYEFFP QERIQ E \ZFYI GI [ENGIGE NEIQ( b=$ ,"1)4@% )% +,%*"##% )&$-.-#6,)6-0%' % +,-.*/+-% &%
&"0-&% +,%*"##% 1"2)1 6"$ #".6-&% *1),%R "$ 6%&% % +,%*"##% )&$-.-#6,)6-0% &"0"$ #", ,"#+"-6)&)# )# .%,$)#
1"2)-# ?3" % ,"231)$M F ,"2,)' )1-C#' 0)1" +),) 6%&% " ?3)1?3", 6-+% &" +,%*"##%' " .% *)#% &% +,%*"##%
)&$-.-#6,)6-0% -.*-&" #"$+,"' #"5) ?3)1 (%, % %75"6% ) ?3" #" &"#6-."M =$7%,) #" *%#63$" -.0%*C:1% .%#
+,%*"##%# 1-6-2-%#%#' +%,?3" #" )##"$"1A)$ )%# +,%*"##%# 53&-*-)-#' ) 0",&)&" K ?3" ) "L-29.*-) &% +%#631)&%
)6-.2" )6K $"#$% %# +,%*"##%# .@% 1-6-2-%#%#' .% #".6-&% &" ?3" ."#6"# 6)$7K$ &"0" % =#6)&% ,"#+"-6), )#
.%,$)# ?3" #%7," "1"# -.*-&)$b S5PFg GPF .IKOPF >IN[IQaP ?LQaP_ +IKZIQ GE 3LNELOP 4GMLKLFONIOL[P_ 8G(
=ZMEM 5ZNLF_ !&$&_ `mR( $&%!Tc

,4 * =PKRE GE EFRPOIN P OEMI PZ IOg MEFMP GI GLFYZFF^P IYENYI GI KIOZNEfI GEYQINIOsNLI PZ
YPKFOLOZOL[I P `NPYEFFP GEMINYIOsNLP_ P dZE `INEYE_ .(+(5(_ g dZE P `NPYEGLMEKOP `INI HPNMIQLfI]^P GE mNEIF
LKGJREKIF_ OEM ZMI HIFE GEYQINIOsNLI_ EFOI\EQEYLGI `PN MELP GI `Z\QLYI]^P GE :PNOINLI GP +LKLFONP GI 5ZFOL]I E
.ERZNIK]I_ GEQLMLOIKGP ZM `PQJRPKP p FEN GEMINYIGP_ OEKGP FEZ GEFHEYaP YPM I aPMPQPRI]^P_ IONI[gF GI
`Z\QLYI]^P GE 3EYNEOP :NEFLGEKYLIQ_ dZE MINYI I YPKYNEOLfI]^P GP GLNELOP( ,M`QLYI GLfEN_ FPMEKOE I`sF I
aPMPQPRI]^P am I ONIKFHPNMI]^P GE ZMI FLOZI]^P GE HIOP_ EM ZMI FLOZI]^P GE GLNELOP_ KI EoIOI IGEdZI]^P E
IF`EYOP IoLPQsRLYP GI OEPNLI ONLGLMEKFLPKIQ GP GLNELOP_ NE`NEFEKOIGI `EQP HIOP jZNJGLYP_ [IQPN E KPNMI( .(+(5(_ I
PHEKFI PZ I P\KZ\LQI]^P GE GLNELOPF E RINIKOLIF HZKGIMEKOILF K^P `PGE FEN IGMLOLGI SINOLRP iq_ LKYLFPF ,,_ VV,,_
VVVW,_ =,W_ =W_ E_ INOLRP h"_ b*)+36b_ OPGPF GI >PKFOLOZL]^P ?EGENIQT_ E_ EKdZIKOP K^P EMLOLGP P 3EYNEOP
:NEFLGEKYLIQ_ `EQP NEYPKaEYLMEKOP GI LGPKELGIGE GPF FEZF `NEFFZ`PFOPF_ aI[ENm I`EKIF ZMI Eo`EYOIOL[I GE
GLNELOP_ GE MPGP dZE g P NEF`EYOL[P 3EYNEOP P IOP KPNMIOL[P dZE FE YPKFOLOZLNm EM OJOZQP NERLFONm[EQ E dZE
RINIKOLNm I P`PKL\LQLGIGE b",2) %$."#b_ LKYQZFL[E GIF YINIYOENJFOLYIF GE LM`EKaPNI\LQLGIGE_ LM`NEFYNLOL\LQLGIGE E
LM`PFFL\LQLGIGE GE PKENI]^P GP QPYIQ( 2 >PQEKGP .Z`NEMP /NL\ZKIQ ?EGENIQ OIM\gM jm OE[E P`PNOZKLGIGE GE FE
MIKLHEFOIN FP\NE I EoLReKYLI GE 3EYNEOP :NEFLGEKYLIQ `INI `QEKI EHLYmYLI E `ENHEYOL\LQLfI]^P GE mNEI YPMP
LKGJREKI S43, $i$!)11 * ./? * 1EQIOPN +LKLFONP +IZNJYLP >PNNeI * 35 &")$$)u%T( 4`INEKOEMEKOE_ KIGI P\FOIKOE
IF GLFYZFFlEF jZNJGLYIF E I HEL]^P GE MILPN IM`QLOZGE IPF GLNELOPF E RINIKOLIF HZKGIMEKOILF GP YLGIG^P_ FEN[LNm
P 3EYNEOP `INI EFYPLMIN Gk[LGIF E RINIKOLN I FERZNIK]I jZNJGLYI S\PI*Hg E YPKHLIK]IT_ GEKONP GP GE[LGP `NPYEFFP
QERIQ( .EN[LNm `INI YPKFOLOZLN I mNEI YPMP HPNMIQMEKOE LKGJREKI_ FEKGP IFFLM HELOP I`sF NERZQIN `NPYEGLMEKOP
IGMLKLFONIOL[P_ IFFERZNIGI IF RINIKOLIF HZKGIMEKOILF_ GPKGE aI[ENm I YPKFOLOZL]^P GP GLNELOP FZ\jEOL[P GE ZMI
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IHEOI]^P IGMLKLFONIOL[I_ YPM ONIKFHENeKYLI GI `NP`NLEGIGE `INI I 6KL^P ?EGENIQ SINOLRP !&_ V,_ GI >?T_
IFFERZNIGP P ZFZHNZOP EoYQZFL[P GI YPMZKLGIGE LKGJREKI SINOLRP !h$_ GI >?T(

=IGP PZONP_ K^P FE `PGE LRKPNIN I FLOZI]^P jZNJGLYI GIdZEQEF dZE_ EM `NLKYJ`LP_ PYZ`IM OILF
mNEIF am OEM`PF E IOg GE \PI*Hg_ E_ KP YIFP GE NEOLNIGI_ `INI EdZIYLPKIN P YPKHQLOP E `NP\QEMI FPYLIQ_
LM`NEFYLKGJ[EQ I `NE[LF^P GP NEIFFEKOIMEKOP EM `NP`NLEGIGE IGdZLNLGI `EQP :NPRNIMI -IYLPKIQ GE 1EHPNMI
4RNmNLI_ YPKHPNME GEOENMLKI P INOLRP #v_ GP 3EYNEOP $(""i)u%( 4FFLM_ FE g YENOP dZE I`sF I aPMPQPRI]^P_ YPM
`NEFZK]^P w53,-# 6).63$x_ IG[LNm I KZQLGIGE GPF OJOZQPF GE `NP`NLEGIGE_ OIM\gM g YENOP dZE GE[ENm FERZLN*FE I
HIFE GE NERZQINLfI]^P_ YPM GEFPYZ`I]^P GI mNEI_ LKYQZFL[E NEIFFEKOIMEKOP GIdZEQEF dZE FE EKdZIGNINEM KP
`ENHLQ GP :NPRNIMI -IYLPKIQ GE 1EHPNMI 4RNmNLI SINOLRP #q_ GP 3EYNEOP $(""i)u%T E LKGEKLfI]^P GIF \EKHELOPNLIF
GENL[IGIF GI PYZ`I]^P GE \PI*Hg_ OZGP YPMP HPNMI GE EdZIYLPKIN E MLKLMLfIN P YPKHQLOPc

8_ ILKGI_ am dZE FE `ENdZLNLN I NEIQLGIGE GI `Ns`NLI PYZ`I]^P OENNLOPNLIQ \NIFLQELNI_ GE HPNMI I K^P
FEMEIN I GLFYsNGLI PZ GEFIjZFOE FPYLIQ GEKONE PF LKOERNIKOEF GI KI]^P \NIFLQELNI_ LFFP `IFFIKGP GEFGE IF
YPKFEdZeKYLI PNLRLKmNLIF GP GEFYP\NLMEKOP_ IPF GEF`PjPF PZ EF`sQLPF GE RZENNI_ PKGE FE IONL\ZLZ OPGP OENNLOsNLP
KIYLPKIQ p >PNPI :PNOZRZEFI_ GE`PLF `IFFIKGP IP ,M`gNLP E p 1E`k\QLYI_ FEjI `EQIF YPKYEFFlEF GE FEFMINLI E GE
GIOI_ p `INOLYZQINEF `INI `P[PIMEKOP GP OENNLOsNLP KIYLPKIQ_ IOg GI YNLI]^P GIF OENNIF GE[PQZOIF `EQI =EL ,M`ENLIQ
Kq %&$)$'i& E FZI GLFONL\ZL]^P IPF 8FOIGPF E +ZKLYJ`LPF `INI LM`QIKOI]^P GE `NPjEOPF GE YPQPKLfI]^P( b!"
-./*-%' 6%&)# )# 6",,)# "L-#6".6"# .% S,)#-1 ",)$ +H71-*)# " &" +,%+,-"&)&" &) T%,%) +%,6323"#)' +%-#
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
PARECER n. 00002/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010608/2020-17
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 
EMENTA: TESES DE DEFESA MÍNIMA EM TEMA FUNDIÁRIO INDÍGENA. INTERESSE
PROCESSUAL E DEFESA JUDICIAL DA FUNAI PELOS ÓRGÃOS DE CONTENCIOSO DA PGF/AGU.
MATÉRIA FINALÍSTICA DA ENTIDADE. PROVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA FUNAI E
DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA FUNAI, MAIS ALTO ÓRGÃO DE GESTÃO
INDÍGENA DIRETA DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
JUNTO À FUNAI PARA ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TESES DE DEFESA MÍNIMA. ENVIO
DE NOVAS TESES AO DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO DA PGF, PARA HOMOLOGAÇÃO,
DIVULGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO VIRTUAL. INTELIGÊNCIA DA PORTARIA PGF Nº 931, DE
10 DE NOVEMBRO DE 2011.

 
1. Em 16 de dezembro de 2020 a Presidência da FUNAI formulou consulta à Procuradoria
Federal Especializada em matéria indígena esteada nos seguintes termos literais:

 
Desse modo, em face dos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do
direito de propriedade, e, sob a ótica da eficiência administrativa, consulta-se a
Procuradoria Federal Especializada quanto a viabilidade da adoção de linha de defesa no
sentido de que, nas ações envolvendo interesse fundiário indígena por tradicionalidade da
ocupação, a participação somente tornar-se-ia obrigatória, com intervenção da FUNAI, a
partir da perfectibilização da área pretendida, após a sua homologação, pela emissão de
Decreto Presidencial, único ato apto a gerar os efeitos demarcatórios de forma plena, que
se constituirá em título registrável, com oponibilidade “erga omnes”, bem como nulidade
das matrículas particulares e reassentamento das famílias, visando equacionar o conflito
fundiário.

 
2. A PFE/FUNAI formulou resposta nos seguintes termos:

 
A resposta, de imediato, é positiva, ou seja, é possível a adoção de nova diretriz
interpretativa para o tema abordado pela Presidência, mas isso importaria em modificação
das TESES DE DEFESA MÍNIMA da Advocacia-Geral da União relacionadas com a matéria
fundiária indígena (posse e domínio privado, indígena e da União no processo demarcatório
regulado atualmente pelo Decreto nº 1775/96).

A mudança dessas teses deve seguir o quanto prelecionado na Portaria PGF nº 931, de 10
de novembro de 2011. Ali se vê que cabe à PFE/FUNAI encaminhar ao Departamento de
Contencioso da PGF, por parecer, a nova diretriz interpretativa da Entidade, após a mesma
estar consolidada no âmbito interno.

A partir da homologação da atualização e publicação das novas teses de defesa
mínima, esse será o norte de atuação de todos os procuradores da PFE/FUNAI no Brasil a
respeito do tema fundiário indígena.

Tomamos a liberdade de sugerir que essa consolidação conste em Ata da Diretoria
Colegiada - DIRCOL, da FUNAI, de modo que dessa forma ficará patente a posição uniforme
da Presidência, da DPT, DPDS e DAGES. Após a juntada dessa ata, volvam-nos os autos
para elaboração do parecer de encaminhamento ao DEPCONT/PGF.

À consideração superior.

 
3. Por meio da ATA Nº 01/2021/DIRCOL, de 21 de janeiro de 2021, a Diretoria Colegiada da
FUNAI, apreciando a iniciativa da Presidência da FUNAI e o DESPACHO n. 01404/2020/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU, assim decidiu:

 
"3. PROCESSO 08620.010608/2020-17 - TESE DE DEFESA MÍNIMA 3.1 Trata-se de análise
quanto à viabilidade da adoção de linha de defesa jurídica no sentido de que, nas ações
envolvendo interesse fundiário indígena por tradicionalidade da ocupação, a participação
somente tornar-se-ia obrigatória, com intervenção da FUNAI, a partir da perfectibilização da
área pretendida, após a sua homologação, pela emissão de Decreto Presidencial, único ato
apto a gerar os efeitos demarcatórios de forma plena, que se constituirá em título
registrável, com oponibilidade “erga omnes”, bem como nulidade das matrículas
particulares e reassentamento das famílias envolvidas. 3.2 Registrou-se a necessidade de
buscar soluções adequadas e pacíficas, para equacionar conflitos fundiários, atentando-se
para os direitos dos índios expressos na Constituição Federal, sincronizados com o devido



processo legal, a segurança jurídica e o direito de propriedade. 3.3 Após deliberação, os
membros da Diretoria Colegiada, por unanimidade, decidiram por encaminhar o processo à
Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, para análise e avaliação de uma nova
diretriz interpretativa à ser levada ao Departamento de Contencioso da PGF, e, caso
juridicamente viável, dentro de uma congruência lógica e sinérgica, a consolidação de nova
tese de defesa mínima, nos termos do Despacho Presidência COGAB - PRES (2741672) 3.4
Encaminhe-se à Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI para as providências
necessárias."

 

4. Assim, no ponto em que está, o presente processo vem a essa Procuradoria Federal
Especializada para atualização/ elaboração das teses de defesa mínima, em matéria fundiária indígena,
que passem a vincular a atuação contenciosa da FUNAI.

 
DAS TESES DE DEFESA MÍNIMA EM VIAS DE SUPERAÇÃO  
 

5. O atual entendimento da AGU em matéria fundiária indígena, com base em tradicionalidade
de ocupação, é reverberado em três teses de defesa mínima, que a seguir são transcritas:

 
6. TESE 1:

 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
INTERVENÇÃO DA FUNAI EM AÇÕES DE USUCAPIÃO
Abril de 2013
 
AÇÃO: Aquisição de Título de Domínio Particular Através de Usucapião
 
SÍNTESE DO PEDIDO: Intervenção da FUNAI no feito, com fundamento nos artigos 942 e

943, do CPC, e no artigo 35 da Lei 6.001/73, por haver possível incidência do imóvel usucapiendo com
terras indígenas demarcadas ou em procedimento de identificação.

 
SITUAÇÕES ABRANGIDAS: Exclusivamente ações de usucapião, nas quais não sejam

veiculados pedidos contra a FUNAI ou contra a comunidade indígena, nem lançadas questões da posse
indígena, mas apenas se discuta a posse civil ad usucapionem por um particular em face de outro
particular não-indígena.

 
ELEMENTOS DE FATO: Devem ser obtidos junto à Diretoria de Proteção Territorial da

FUNAI em Brasília, por meio da Procuradoria Geral da FUNAI (PFE-FUNAI/DF -
Subsídios pfefunai.subsidios@agu.gov.br), encaminhando-se petição inicial, documentos e o memorial
descritivo com as coordenadas geográficas do imóvel usucapiendo, indicando-se latitude e longitude ou
UTM (E, N).

 
PRESCRIÇÃO: Prejudicado.
 
PREQUESTIONAMENTO: Dispositivos constitucionais (CF/88): artigo 231; artigo 20, inciso

XI; artigo 183, §3º; e artigo 191, §Único. Dispositivos infraconstitucionais: artigo 102 do Código Civil de
2002; artigo 38 da Lei 6.001/73; e artigo 267, inciso IV, do CPC.

 
OBSERVAÇÕES: A presente orientação abrange as seguintes situações : i) a unidade

técnica da FUNAI indica que o imóvel usucapiendo encontra-se inserido dentro dos limites de uma Terra
Indígena, em relação à qual haja Portaria Declaratória: intervenção obrigatória do órgão de
representação da FUNAI, aduzindo a impossibilidade jurídica do pedido; ii) a aréa técnica indica que o
imóvel está inserido em área submetida a procedimento administrativo de demarcação, mas
ainda sem Portaria Declaratória e sem decisão da Presidência da FUNAI aprovando o Relatório
Circunstanciado do Grupo de Trabalho encarregado de fazer a identificação e delimitação da terra
indígena: o órgão de representação pode abster-se de ingressar voluntariamente no feito; iii) a
unidade técnica indica a ausência de dados cartográficos  suficientes para fazer a pesquisa da
incidência do imóvel usucapiendo sobre terras indígenas: o órgão jurídico deverá requerer informações
complementares ao Juízo, pedindo-lhe dilação de prazo para manifestação.

Por fim, o órgão de execução deve atuar para resguardar a competência da Justiça Federal
quanto à apreciação do interesse da FUNAI/União.

 
 
TESE DE DEFESA MÍNIMA
 
 
OBSERVAÇÃO: AS ORIENTAÇÕES E OS ARGUMENTOS LANÇADOS A SEGUIR

DEVERÃO SER ADAPTADOS À PETIÇÃO A SER APRESENTADA PELO PROCURADOR(A)
OFICIANTE CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO]

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
 
O procedimento demarcatório de terra indígena tem por objetivo certificar e delimitar um



estado de fato, consistente na ocupação tradicional indígena em dado território, a fim de concretizar o
mandamento constitucional que reconhece os direitos indígenas (artigo 231, CF). O elemento indicativo
do direito é a própria ocupação tradicional indígena, fato que a Constituição Federal legitimou como
hábil e suficiente para o reconhecimento de que a terra é indígena, mesmo havendo títulos de
propriedade de longa data, visto que estes são nulos e de nenhum efeito. Por isso, a Portaria
Declaratória de Demarcação tem, como o próprio nome indica, natureza declaratória.

 
O procedimento administrativo de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos

índios, nos termos do artigo 231 da Constituição Federal, está regulamentado no Decreto 1.775/96 e na
Portaria MJ nº 14/96, constituindo-se de uma etapa prévia e de cinco fases propriamente ditas. 

 
A etapa prévia consiste no recebimento, processamento e qualificação das demandas de

regularização de terras indígenas, enviadas pelas comunidades indígenas ou por organismos
governamentais ou não governamentais. Em geral, estas demandas são veiculadas por meio de cartas,
mapas e explicações da pretensa ocupação indígena na área reivindicada.

 
As reivindicações são registradas pela Coordenação Geral de Identificação e Delimitação,

órgão vinculado à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI (CGID/DPT). A partir de então, passam por
um processo de qualificação, consistente em reunir mais elementos de natureza histórica, sociológica,
fundiária, etnográfica e ambiental, visando a subsidiar tecnicamente a estratégia de atuação
administrativa (inclusão em planejamento anual; demarcação na forma do artigo 231, CF/88, ou, quando
não houver elementos indicativos da tradicionalidade da ocupação, a eleição de uma área por forma
jurídica diversa, como criação de reserva indígena a partir de desapropriação).

 
Sendo consistente a reivindicação e havendo elementos a indicar a ocupação tradicional

indígena, deflagra-se oficial e formalmente o procedimento demarcatório, com a constituição de um
Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar, coordenado por antropólogo, com o objetivo de identificar e
delimitar a terra indígena. A partir daí, estas são as fases: a) identificação e delimitação, baseada em
Relatório Circunstanciado assinado pelo Antropólogo-Coordenador do GT, com publicação do resumo no
Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, etapa em que os interessados poderão oferecer
elementos para impugnar a proposta de demarcação; b) declaratória, que consiste na assinatura da
Portaria Declaratória pelo Ministro de Estado da Justiça, após o referido contraditório; c) demarcação
física, que consiste em colocar os marcos físicos e geodésicos na terra delimitada; d) homologação,
ato da Presidência da República, que atesta a regularidade do procedimento administrativo;
e) registro na Secretaria de Patrimônio da União e no Registro de Imóveis.

 
OBSERVAÇÃO: VERIFICAR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA DE

PROTEÇÃO TERRITORIAL A FIM DE ANALISAR EM QUAL DAS SITUAÇÕES ABAIXO O CASO SE
ENQUADRA]

 
Situação 1 – Manifestação Técnica da FUNAI Informa que o Imóvel Incide em

Terras já Declaradas de Ocupação Tradicional Indígena
 
[Quando a informação técnica da FUNAI assegurar que o imóvel se insere dentro

dos limites de uma terra indígena cujo procedimento administrativo de demarcação já tenha
sido ultimado ou, ao menos, já tenha Portaria Declaratória expedida pelo Ministro da Justiça,
deverá haver intervenção do órgão de representação da autarquia indigenista, observando-
se a argumentação mínima a seguir indicada].

 
Nos termos do artigo 231 da Constituição Federal, “s ão reconhecidos aos índios sua

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens”, sendo que “as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-
se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes”.

 
Com base na Informação Técnica nº xx/ano, ficou comprovado que o imóvel usucapiendo

está inserido dentro dos limites da terra indígena (nome), declarada de posse tradicional indígena da
etnia (nome), por meio da Portaria MJ nº xx/ano, homologado pelo Decreto Presidencial nº/ano.

 
Esse imóvel, portanto, é bem de titularidade da União, por expressa previsão

constitucional (artigo 20, inciso XI, da Constituição Federal de 1988), com usufruto exclusivo dos índios,
não sendo passível de usucapião, na esteira do art. 102, CC, (Os bens públicos não estão sujeitos a
usucapião.Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.) e art. 183, §3º, CF (Os imóveis
públicos não serão adquiridos por usucapião.)

 
Quis a Constituição não somente reconhecer a ocupação física das áreas habitadas pelos

grupos indígenas, mas a ocupação tradicional do território, o que significa reconhecê-lo com toda a
extensão de terra necessária à preservação das suas particularidades culturais e tradicionais. Isto
porque a posse indígena é diversa da posse civil. Enquanto esta depende do efetivo exercício das
faculdades inerentes ao domínio e a terra é tida como mero objeto, os índios possuem com a terra uma
relação anímica, de dependência não só econômica, mas principalmente psicológica e cultural.

 
O procedimento administrativo de demarcação de uma terra indígena



possui natureza declaratória, porquanto o direito foi reconhecido pelo Constituinte Originário no
artigo 231 da Constituição Federal. Basta a constatação da posse tradicional indígena para que seja
reconhecido aos índios o usufruto exclusivo dessas terras, o que prescinde da posse atual em poder dos
índios. Em decorrência disso, todos os títulos de propriedade ou negócios jurídicos incidentes sobre a
terra indígena são reputados nulos de pleno direito, nos termos do artigo 231 da Constituição Federal e
do Decreto 1775/96.

 
A natureza jurídica das terras indígenas e as nuances do procedimento de identificação

foram detalhadamente discutidas e decididas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento no Caso
Raposa Serra do Sol (Pet. 3.388, Rel. Min. Ayres Brito):

 
12. DIREITOS "ORIGINÁRIOS". Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente

ocupam foram constitucionalmente "reconhecidos", e não simplesmente outorgados, com o que o ato
de demarcação se orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato
declaratório de uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los
chamado de "originários", a traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a
preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras
públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não-índios. Atos, estes, que a
própria Constituição declarou como "nulos e extintos" (§ 6º do art. 231 da CF).

Como as terras indígenas são de domínio da União e usufruto exclusivo dos índios, impõe-se
o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido de usucapião, de acordo os artigos 191,
Parágrafo Único, e 183, § 3º, ambos da CF/88, do artigo 38 da Lei 6.001/73 e do artigo 102 do Código
Civil. In verbis:

 
CF/88 - Art. 191 “Parágrafo único . Os imóveis públicos não serão adquiridos por

usucapião”.
 
CF/88 - Art. 183 “§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.
          - Art. 231, §4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis,

e os direitos sobre elas, imprescritíveis
 
Lei 6.001/73 - Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá

recair desapropriação, salvo o previsto no artigo 20.
 
CC/2002 - “Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.
 
Ante o exposto, a FUNAI requer a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma

do artigo 267, inciso VI, do CPC, pela notória impossibilidade jurídica do pedido.
 
 
Observação:
Caso haja ação anulatória da Portaria Declaratória, cabe requerer, como pedido

subsidiário, a suspensão do processo em que veiculada a ação de usucapião em razão da
prejudicialidade da ação anulatória, com fundamento no artigo 265, inciso IV, alíneas (a) e (b) do CPC:

 
Art. 265. Suspende-se o processo:
(...)
IV- quando a sentença de mérito:
 
a ) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou

inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
 
b ) não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de

produzida certa prova, requisitada a outro juízo;
 
Conquanto o §5º desse artigo estabeleça o prazo de um ano para a suspensão do processo,

entende-se que este prazo não é peremptório. O magistrado pode analisar as circunstâncias fáticas e
verificar se é razoável e necessário manter a suspensão por mais de um ano. Nesse sentido, leia-se o
processualista Fredie Didier Jr.:

 
Portanto, somente haverá suspensão de um processo à espera de do outro se não for

possível reuni-los para processamento e julgamento simultâneos. Essa suspensão deve durar no máximo
um ano (§ 5°, do art. 265 do CPC). O magistrado, porém deve observar com temperamento esta regra:
se a suspensão é recomendável, em razão do vinculo de subordinação lógica entre as causas
pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa
prejudicial.

 
Essa suspensão deve durar no máximo um ano (§ 5°, do art. 265 do CPC). Repete-se aqui a

recomendação feita no final do item anterior quanto à necessidade de têmpera na aplicação do
dispositivo. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, 13ª edição. Salvador: Juspodivm, 2011,
pp590/591)

 



 
Desse modo, a fim de evitar dispêndios desnecessários à atividade judiciária com a prática

de atos processuais que poderão ser reputados absolutamente nulos, imperiosa se faz a suspensão do
processo até o julgamento definitivo da Ação Anulatória nº xxxxx, na hipótese de o Juízo não
acolher o pedido principal de imediata extinção do feito sem julgamento de mérito.

 
 
Situação 2 – Manifestação Técnica da FUNAI Informa que o Imóvel Usucapiendo

Incide em Àrea que se Encontra em Procedimento de Demarcação de Terra Indígena, mas
ainda sem Portaria Declaratória

 
Quando o órgão da Procuradoria-Geral Federal tomar ciência de uma ação de usucapião de

um imóvel incidente em terras em relação às quais haja Portaria Declaratória, o interesse jurídico da
FUNAI, enquanto representante e assistente dos direitos indígenas, é evidente, uma vez que afirmar a
posse ad usucapionem importaria, em última análise, a negação da posse indígena certificada no
procedimento demarcatório. Nesta situação, a defesa a ser formulada é a acima indicada, no sentido da
impossibilidade jurídica do pedido.

 
Entretanto, se a partir da manifestação técnica da FUNAI, o órgão de execução da

AGU verificar que ainda não existe a Portaria Declaratória, poderá abster-se de
ingressar voluntariamente no feito para contestar a ação de usucapião, por carecer a intervenção
de interesse-utilidade e de interesse-necessidade.

 
A intervenção, em geral, não será útil nem necessária pelas seguintes razões:
 
i) embora a demarcação de terras indígenas tenha natureza declaratória de um fato

indígena, é importante que um procedimento administrativo certifique, qualifique e delimite a ocupação
indígena tradicional, indicando, com isso, que títulos de propriedade serão reputados nulos;

 
ii) a Constituição Federal reputa nulos e de nenhum efeito todos os títulos de propriedade

incidentes sobre terras indígenas, sem exceção, abrangendo, inclusive, aqueles títulos oriundos da
sentença de procedência da ação de usucapião; trata-se de decorrência necessária e automática do
procedimento administrativo demarcatório, tanto que o que realmente obtém alguma relevância em
eventual discussão judicial da validade da Portaria Declaratória não é o titulo de propriedade em si, mas
a ocupação tradicional indígena; em razão disso, o fato de não haver intervenção da FUNAI na ação de
usucapião não pode ser alegado posteriormente como impedimento para o reconhecimento da nulidade
do título de propriedade oriundo da ação de usucapião;

 
iii) caso a FUNAI interviesse na ação de usucapião sem apresentar a Portaria Declaratória e

sem demonstrar que o imóvel usucapiendo incide nos limites da aludida Portaria, poderia ser
processualmente obrigada, para justificar seu interesse, a adentrar à discussão judicial da posse
indígena em face da posse civil ad usucapionem, o que não é estrategicamente recomendável, por
ampliar demasiadamente o objeto de cognição judicial, dificultar a instrução probatória e sujeitar o
interesse indígena ao risco de que o Juízo declare expressamente, por sentença, que não reconhece a
posse indígena, mas sim a posse ad usucapionem dos Autores da ação;

 
iv) quando for expedida a Portaria Declaratória que tenha abrangência sobre o imóvel

usucapiendo, ter-se-á documento novo e meio de prova novo, hábeis a justificar eventual recurso ou
mesmo ação rescisória, com fundamento no Código de Processo Civil, artigo 485 (a sentença de mérito,
transitada em julgado, pode ser rescindida quando), incisos VII (depois da sentença, o autor obtiver
documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável) e IX (fundada em erro de fato, resultante de atos ou de
documentos da causa), sendo certo que eventual rescisão com base no erro de fato (considerar
existente posse ad usucapionem em detrimento da posse indígena) só pode ser veiculada se não tiver
havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (§2º do art. 485, CPC) – daí a importância
estratégica de não discutir posse indígena na ação de usucapião. Em princípio, não há de ser preciso
manejar ação rescisória ou anulatória da sentença de procedência da ação de usucapião, porquanto a
nulidade do título de domínio será decorrência necessária do procedimento administrativo demarcatório;

 
v ) ademais, se a FUNAI se abstiver de ingressar voluntariamente nas ações de

usucapião, quando ainda não tiver sido administrativamente certificado que o imóvel usucapiendo está
dentro de uma terra indígena, não se submeterá à autoridade da coisa julgada (imutabilidade e
indiscutibilidade do reconhecimento do título dominial), uma vez que a posse indígena, diferente da
posse civil, não terá sido discutida nem decidida, opondo-se, assim, três entraves entre a coisa julgada e
a questão indígena:

 
        a) limites objetivos (“A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de

lei nos limites da lide e das questões decididas” – art. 468, CPC. “A coisa julgada jamais poderá alcançar
fatos essenciais (ou causas de pedir) não levados ao processo pela parte. Apenas as questões
efetivamente afirmadas pelas partes e que compõem a lide processual é que constituem objeto dos
limites objetivos da coisa julgada” – MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado
Artigo por Artigo, 3ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 449);

        b) limites temporais (“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no



estado de fato e de direito” – art. 471, inciso I, CPC. “A coisa julgada vincula em dado espaço de tempo.
Enquanto persistir o contexto fático-jurídico que deu lugar à sua formação, persiste a sua autoridade.
Modificando-se, contudo, os fatos jurídicos sobre os quais pronunciou o órgão jurisdicional, a coisa
julgada não mais se verifica. É neste sentido que se afirma que a coisa julgada nasce gravada com a
cláusula rebus sic stantibus. – MARINONI, op. Cit, p. 450);

        c) limites subjetivos (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não beneficiando, nem prejudicando terceiros ...” – art. 472, primeira parte.  “O art. 472, CPC, disciplina
os limites subjetivos da coisa julgada, demarcando a área de influência da autoridade da coisa julgada.
Apenas as partes e seus sucessores se submetem à coisa julgada. Vale dizer: tão somente para as
partes e seus sucessores a declaração contida no dispositivo da sentença adquire imutabilidade e
indiscutibilidade – MARINONI, op. Cit, p. 451).

 
 
Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que a inexistência de

demarcação oficial da terra indígena, para efeito de confronto com o título apresentado pelos
promoventes de ação de usucapião, acarreta a ausência de interesse da União/FUNAI em intervir na lide
e, por consequência a incompetência da Justiça Federal. Eis a ementa de dois precedentes:

 
“USUCAPIÃO. União Federal. Aldealmente indígena.
Faltando a prova de que o imóvel objeto da ação de usucapião se encontra em área de

propriedade da União, não há modificar decisão que a excluiu do feito e ordenou a remessa dos autos à
Justiça Estadual.

Disposisitvo legais não prequestionados.
Recurso não conhecido.”
(Resp 167.313/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 13.10.1998)
 
“Usucapião. Antigo aldealmento indígena. Interesse da União. Segundo o acórdão do TRF. ‘A

mera alegação, destituída de prova de que a área usucapienda está situada em aldealmento indígena é
insuficiente para firmar a competência federal. IV – Inexistência de demaração oficial do aldeamento
indígena em referência para efeito e confronto com o título apresentado pelos promoventes”. Conforme
STJ, ‘USUCAPIÃO. União Federal. Aldealmente indígena. Faltando a prova de que o imóvel objeto da ação
de usucapião se encontra em área de propriedade da União, não há modificar decisão que a excluiu do
feito e ordenou a remessa dos autos à Justiça Estadual. Disposisitvo legais não prequestionados. Recuso
não conhecido.’ (REsp-167.313, DJ de 13.10.98). De igual modo, REsp-129.449, DJ de 18.12.98. Recurso
Não conhecido.”

(REsp nº 132.602/SP, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 21.06.1999)
 
 
Embora a Portaria Declaratória seja um marco seguro para definir a intervenção

da FUNAI nas ações de usucapião, há um momento anterior a ela que merece atenção, porque
pode justificar a antecipação da atuação em virtude das conclusões administrativas lançadas com a
publicação do despacho da Presidência da FUNAI que aprova o Relatório Circunstanciado de
Identificação e Delimitação de Terra Indígena. Explica-se melhor.

 
Realizados os estudos de identificação e delimitação, o grupo técnico apresenta o relatório

circunstanciado dos trabalhos, analisando a existência ou não de ocupação tradicional indígena na área
reivindicada. Caso conclua pela procedência do pleito indígena, o GT indica a área a ser demarcada
como indígena. O Relatório é apresentado à Presidência da FUNAI, que poderá rejeitá-lo, determinar
complementações ou aprová-lo. Se aprovado, o resumo do Relatório, juntamente com memorial
descritivo e mapa da área, são publicados, dentro de quinze dias, no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Estado onde se acham as terras em demarcação, bem como nas sedes das Prefeituras dos
municípios atingidos. A partir daí, os interessados terão mais noventa dias para apresentar impugnações
ao procedimento administrativo demarcatório. As contestações serão analisadas e decididas pelo
Ministro da Justiça, com prévia manifestação da FUNAI, que encaminhará também o procedimento para
apreciação do Ministro, que expedirá, ou não, a Portaria Declaratória da Terra Indígena.

 
Quando o Presidente da FUNAI aprova o Relatório Circunstanciado, reconhece-se

c o m o consistente a reivindicação territorial dos índios e passa a haver uma grande
probabilidade de que a área venha a ser efetivamente demarcada como terra indígena. A partir dessa
decisão, é recomendável que o órgão de atuação da AGU promova a intervenção da FUNAI nas
ações de usucapião de que seja intimado e veicule o pedido de suspensão do processo, com
fundamento no artigo 265, inciso IV, alínea b, primeira parte, do CPC (suspende-se o processo quando a
sentença de mérito não puder se proferida senão depois de verificado determinado fato). No primeiro
momento, o órgão de atuação da PGF deve fazer a defesa no sentido da necessidade da suspensão do
processo, sem adentrar ao mérito da discussão da posse indígena (que indígenas vivem ou viveram na
área; desde quando; qual a relação anímica com a terra), para que os fatos colhidos e apreciados na via
administrativas e entendidos como demonstrativos da posse indígena não sejam submetidos à cognição
judicial na ação de usucapião, especialmente antes da publicação da Portaria Declaratória. Depois de
publicada a referida Portaria, cabe requerer a extinção do processo, por impossibilidade jurídica do
pedido, tal como explicitado supra.

 
 
Situação 3 - Manifestação Técnica da FUNAI não Consegue Analisar a Localização

do Imóvel em Relação à Terra Indígena, por Falta de Dados Cartográficos



 
 
Se a informação da FUNAI vier no sentido de que não pode definir se o imóvel incide ou não

em terras indígenas, por carência de dados técnicos do imóvel, deverá ser peticionado ao Juízo
requerendo as novas informações e dilação de prazo para manifestação sobre o interesse em intervir no
feito. Com base nestas novas informações, solicita-se nova informação técnica à Diretoria de Proteção
Territorial.

 
Caso a dificuldade se encontre na definição dos limites da terra indígena em relação ao

imóvel usucapiendo, porque aquela ainda não teve seus limites físicos demarcados, mas já tenha
Portaria Declaratória, a melhor solução será requerer ao juízo a suspensão do processo, até que a
situação se esclareça por completo (artigo 265, inciso IV, alínea b, primeira parte, do CPC).

 
Competência da Justiça Federal para apreciação do interesse da FUNAI/União
 
 
Por fim, convém destacar que compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse da

FUNAI/União em integrar a lide, nos termos da Súmula 150 do STJ, de seguinte teor: “Compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas.”

 
Portanto, a manifestação do interesse da FUNAI desloca a competência para a Justiça

Federal. De igual modo, na hipótese de a Justiça Estadual não acolher manifestação de ausência de
interesse na lide, deve ser suscitada a incompetência para decidir a questão.

 
Por oportuno, destaque-se precedentes do STJ no tocante à competência para apreciação do

interesse da FUNAI/União no tocante a ações de usucapião. REsp 51963/SP; REsp 54753/SP; CC
15117/SP; REsp 148052/SP; REsp 141786/SP.

 
7. TESE 2:

 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
POSSESSÓRIA.
IMÓVEIS RURAIS INVADIDOS POR INDIGENAS.
12/2007

 
 
AÇÃO: POSSESSÓRIA
 
SINTESE DO PEDIDO: A CONCESSÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ANTE AMEAÇA DE

ESBULHO POR INDÍGENAS.
 
SITUAÇÕES ABRANGIDAS: IMÓVEL RURAL AMEAÇADO DE INVASÃO POR INDÍGENAS.
 
ELEMENTOS DE FATO : AMEAÇA DE INVASÃO NÃO CONFIGURADA – APENAS NOTÍCIAS DE

QUE OS ÍNDIOS PRETENDEM INVADIR; PROPRIEDADES VIZINHAS NÃO INVADIDAS OU DISTANTES DA
AMEAÇADA; IMÓVEL JÁ DEMARCADO PELA FUNAI OU EM VIAS DE DEMARCAÇÃO. REQUERER
INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FUNAI.

 
PRESCRIÇÃO:
 
PREQUESTIONAMENTO:
 
OBSERVAÇÕES: TESE PODE SER UTILIZADA NOS INTERDITOS E NAS REINTEGRATÓRIAS. EM

CASO DE AÇÕES REINTEGRATÓRIOS O AUTOR DEVE DEMONSTRAR O ESBULHO, NAS DE INTERDITO
DEVE O AUTOR DEMONSTRAR CABALMENTE A AMEAÇA DE INVASÃO.

 
TESE DE DEFESA
 
 
PRELIMINAR
 
 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
 
De logo, cumpre registrar que não merece prosperar a presente ação possessória, uma vez

que a via eleita pelo autor/agravado revela-se inadequada. É o que se passa a demonstrar.
 
Conforme cediço, o Estatuto do Índio (Lei n° 6.001/73) veda a utilização de interditos

possessórios contra a demarcação das terras indígenas, devendo os interessados recorrerem à ação
petitória ou demarcatória. É o que se depreende do seu art. 19:



 
Artigo 19 - As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de

assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em
Decreto do Poder Executivo.

§ 2° - Contra a demarcação processada nos termos deste Artigo não caberá a
concessão do interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória
ou à demarcatória. (Sem grifos no original).

 
Pois bem, a área discutida no caso em apreço é objeto de estudo preliminar que

delimita as localidades inseridas na Terra Indígena Tupinambá , conforme se depreende do
memorando n° 064/PRES ora acostado. Nesta senda, importante destacar que o documento ora
mencionado indica, como terra indígena a ser delimitada, a Zona do Padeiro, local onde se situa o
imóvel rural objeto da presente contenda.

 
Portanto, é indiscutível que tal área encontra-se sob estudos preliminares para demarcação,

não sendo passível de questionamento por via de interditos possessórios.
 
Neste sentido, elucidativo afigura-se o aresto abaixo transcrito:
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS

PELA FUNAI. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O art. 19, §2º, da Lei 6001/73 (Estatuto do Índio), veda a utilização de interditos

possessórios contra a demarcação das terras indígenas. No caso, as portarias mencionadas
pelos autores dispõem sobre o estudo da área, que antecede uma futura demarcação. O rito
adequado a ser seguido, em qualquer dos casos, é o da ação petitória ou demarcatória,
como ressalva o mencionado dispositivo legal. Processo extinto pela inadequação da via
eleita, quanto ao pedido referente à demarcação.

2. A União é litisconsorte necessária da FUNAI nas causas em que se discute a posse (art.
36, parágrafo único, da Lei 6001/73) de terras, quando presente o interesse dos índios.

3. Nulidade da sentença que declara a perda superveniente do objeto sem que haja provas
nos autos de que os atos de turbação tenham cessado. Devolução dos autos à origem, para reabertura
da instrução e posterior julgamento do pedido remanescente, referente à proteção possessória
demandada em face dos atos de turbação dos indígenas.

4. Apelação provida em parte.
(TRF 4ª REGIÃO; Apelação Cível n° 200004010951209/SC; Órgão Julgador: Terceira Turma;

Data da Publicação: 12/06/2002; Relator(a) Taís Schilling Ferraz).
(Sem grifos no original).
 
Acerca do não cabimento do interdito possessório quando já existe procedimento

demarcatório, ensinam ALISSON DA CUNHA ALMEIDA, ARTUR SOARES DE CASTRO, JOSÉ MOREIRA DA
SILVA NETO e LEONARDO FERNANDES FURTADO[1]:

 
Como se vê, o legislador ordinário federal excluiu da apreciação judicial a discussão relativa

à posse quando a lide tiver como fundamento o procedimento administrativo de demarcação; em outras
palavras, e apenas para ficar bem claro, quando houver o procedimento demarcatório previsto
na Lei nº 6.001/73 e regulamentado pelo Decreto nº 1.775/96, não se admitirá discussão
judicial relativa à melhor posse.

A restrição imposta tem amparo constitucional, pois compete privativamente à União
legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da Carta Magna.

Caso ocorra, por parte do demandante, o ingresso do interdito possessório, deve
o processo ser extinto sem julgamento do mérito por ser o autor carecedor de ação, eis que
ausente, na hipótese, uma das condições desta.

 
Pelo exposto, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da

inadequação da via eleita pelo autor, nos termos do §2º do art. 19 do Estatuto do Índio.
 
 
COMPROVAÇÃO DA POSSE
Nas ações possessórias, para que seja deferido mandado liminar de reintegração, incumbe

ao autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho;
bem assim a perda da posse. É o que se depreende dos arts. 927 e 928 do Código de Processo Civil.

 
No caso em apreço, o autor não comprovou a posse sobre o objeto do presente

litígio.
 
Com efeito, na exordial, o autor juntou cópia da escritura pública, bem assim notas fiscais

de venda de matéria prima e contrato de comercialização de cacau, notas fiscais de insumos, ITR e
comprovante de pagamento e recibos de pagamento de verbas trabalhistas, documentos estes que,
conforme será demonstrado, não se prestam a comprovar a posse do autor sobre a área rural em litígio.

 
A escritura pública de compra e venda comprova tão somente a propriedade do imóvel, e

não a posse propriamente dita, que é, em seu sentido civilista, um estado de fato.



 
Ademais, os documentos acostados pela parte autora apenas refletem declarações

unilaterais, estando aptos a comprovar apenas as declarações, mas não a veracidade dos fatos
declarados.

 
No que concerne à necessidade da comprovação da posse na ação de reintegração, já se

manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do aresto abaixo transcrito:
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Não basta ao autor da ação de reintegração de posse provar o domínio. Exige-se

que demonstre a sua posse.  Recurso não conhecido.
(Superior Tribunal de Justiça; RESP nº 150267; Órgão Julgador: Quarta Turma; Data da

Publicação: 29/05/2000; Relator: Cesar Asfor Rocha).
 
 
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO
 
Importante registrar que, no caso em apreço, o autor não comprovou o esbulho

supostamente perpetrado pela Comunidade Indígena.
 
Com efeito, a parte autora limitou-se a declarar que “concretizaram a ameaça invadindo a

propriedade, fato ocorrido no dia ****, por volta das **** horas de madrugada ” (fl. ***), bem assim a
juntar termo de ocorrência (fl. ***), cujo teor reflete, apenas, meras declarações unilaterais acerca
de um suposto esbulho perpetrado pela Comunidade Indígena Tupinambá.

 
É fato, destarte, que supostas notícias, sem a indicação concreta de atos, não se

prestam a embasar uma decisão judicial, sob pena de se erigirem meras alegações da parte
autora à condição de meio de prova irrefutável.

 
 
MÉRITO
 
DA TERRA TRADICIONALMENTE OCUPADA POR ÍNDIOS EM PROCESSO DE ESTUDO

PRELIMINAR DE DEMARCAÇÃO.
 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a tutela em prol dos indígenas foi

reforçada, tendo sido instituído o Capítulo VIII, o qual engloba os artigos 231 e 232, restando
reconhecido o direito originário dos índios (declaratório, e não constitutivo) sobre as terras
tradicionalmente ocupadas, ou seja, as ocupadas em caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu
bem estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural.

 
Deveras, a Constituição Federal de 1988 assegura às comunidades indígenas a

POSSE PERMANENTE sobre tais terras, tendo este estado de fato contornos constitucionais,
não se aplicando o regime jurídico tradicional do Código Civil acerca da posse, apenas
utilizado supletivamente, no que for compatível com o direito publicístico constitucional.

 
Nesse sentido, obtempera JOSÉ AFONSO DA SILVA, em “Terras Tradicionalmente Ocupadas

pelos Índios: Os Direitos Indígenas e a Constituição”, pg. 49:
 
“A relação entre o indígena não se rege pelas normas de Direito Civil, pois sua posse

extrapola da órbita puramente privada, porque não é e nunca foi uma simples ocupação da terra para
explorá-la, mas base do seu habitat.”

 
Com propriedade, restou assentado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no

julgamento do agravo de instrumento 2001.33.00.029599-3 que “a orientação jurisprudencial é no
sentido da necessidade de produção de estudo histórico-antropológico para quaisquer
questões acerca da posse de imóvel que estaria localizado em região tradicionalmente
ocupada por indígenas...”.

 
Não é outro o ensinamento do JUIZ FEDERAL ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO, em

“Apontamentos sobre o Direito Indigenista”, pg. 96:
 
“Considerando que a posse tradicional a que se refere o art. 231 da Constituição não se

confunde com a posse do Direito Civil, ao contrário do sustentado por J. Cretella Jr., entende-se que, para
que sejam reconhecidas como terras tradicionais indígenas, é impositiva a realização de perícia
histórico-antropológica, meio hábil a possibilitar conclusão científica de serem determinadas terras
habitat natural dos índios, merecendo, dessa forma, garantia para o futuro, tornando-se inalienáveis,
imprescritíveis e indisponíveis para sempre”.

 
Aliás, desde a Constituição de 1934, todos os atos de disposição de terras indígenas são

considerados nulos, consoante pontifica o ministro GILMAR FERREIRA MENDES, em “Terras Ocupadas



pelos Índios”, artigo publicado na Revista de Direito Público, vol. 86, pg. 122, a saber:
 
“Tal constatação permite abordar o segundo aspecto mencionado, isto é, a situação jurídica

das terras que, na vigência das Constituições de 1934, de 1937 ou de 1946, eram ocupadas pelos
silvícolas e, não obstante, foram alienadas a particulares. É fácil de ver, no império das Constituições de
1934, de 1937 e de 1946, configura alienação a non domino, sendo inevitável o
reconhecimento da nulidade de pleno direito.” (grifos aditados).

 
Consoante informação prestada pela Administração Executiva Regional da FUNAI em

Ilhéus/BA (expediente em anexo), de fato, os índios da comunidade indígena Tupinambá
reocuparam a fazenda *** desde ****. Contudo, a área retomada, na verdade, integra a terra
indígena, cujo processo de demarcação – de natureza meramente declaratória - está em andamento
(de re-estudo do parecer da antropóloga Suzana Dores de Matos Viegas), de tal modo que a
concessão da reintegração se mostra incabível, principalmente, repita-se, ante a previsão do
artigo 19, §2º, do Estatuto do Índio (Lei 6001/73), pois contra a demarcação só cabe impugnação
petitória.

 
Por tal razão, revela-se descabida e temerária a concessão de liminar nesta fase processual,

máxime pela real possibilidade de a área ser declarada como indígena.
 
Desse modo, a decisão em comento viola preceito constitucional, qual seja o artigo 231,

§6º, ao atribuir efeito jurídico aos títulos nulos apresentados pela parte agravada. Vide o referido
dispositivo constitucional:

 
“São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a

ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União,
segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização
ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-
fé”.

 
O Estatuto do Índio, sobre o tema, assim dispõe:
 
“Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de

qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos
índios ou comunidades indígenas.

§ 1o . Aplica-se o disposto neste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios
ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular.

§ 2o . Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao
índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de suas
conseqüências econômicas.

§ 3o . Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao
índio, será permitida a continuação, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos de arrendamento em
vigor na data desta Lei, desde que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais.”

 
Em valiosa dissertação sobre o tema[2], o Procurador da República CLÁUDIO ALBERTO

GUSMÃO CUNHA, também afasta a validade dos títulos concedidos em prejuízo da comunidade indígena
e de processo de demarcação. Vide excerto derredor do assunto:

 
“Como descrito, quaisquer atos que, de qualquer forma, incidam sobre terras indígenas são

de nenhum valor jurídico. Nem mesmo possível transcrição no registro de imóveis afasta tal
invalidação.(...) Em decorrência do reconhecimento de que são os índios detentores de
direitos originários sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas – consagrando,
assim, o instituto do indigenato – nenhum ato que as tenha por objeto, obviamente, não
poderia produzir qualquer efeito. O ato formal de demarcação, inclusive, tem natureza
eminentemente declaratória, relacionado que é a um direito pré-existente.[3]

Trata-se, à evidência, em razão da sua abrangência e posto que fundada em imperativo
constitucional, de nulidade de pleno direito, absoluta, que se opera uma vez concluído o procedimento
demarcatório. Implica, ademais, a desconstituição do domínio privado eventualmente incidente sobre a
dita área” (sem grifos em original).

 
Questão similar foi criteriosamente analisada pela Desembargadora Federal Selene Maria

de Almeida no Agravo de Instrumento de n.º 2003.01.00.016533-1/BA, por meio do qual restou
concedido efeito suspensivo à decisão de reintegração de posse contra indígenas ocupantes de áreas
atualmente tituladas a particular. Veja-se a ementa:

 
“Administrativo e Civil. Reintegração de Posse. Município de Pau Brasil/BA. Reserva

Indígena. Liminar deferida para determinar a desocupação da área e a reintegração do agravado na
posse do imóvel. Impossibilidade. Diferença de terras indígenas e terras devolutas. Proteção possessória
e destinação das terras habitadas por indígenas nas constituições de 1934, 1937, 1967, ec 1/69 e cf/88.
Destino das terras indígenas da união por genocídio ou expulsão dos índios. Arrendamento de terras.
Expedição ilícita de títulos para posseiros e invasores. Direitos assegurados pela



constituição: manifestação de propriedade e direito à subsistência e à vida. Prevalência do
último. Ausência de razoabilidade da aplicação das regras do direito privado, relativas à
posse em questão indígena. Cabimento de discussão acerca do domínio na ação possessória
quando ambas as partes alegam propriedade. Manutenção dos índios na reserva”(sem grifos no
original).

 
Confrontam-se, assim, as posses: histórica dos índios, ancorada no instituto do

indigenato; e do autor, não devidamente comprovada e com base em transferência de
domínio de validade questionada, em imóvel não explorado economicamente e que,
conseqüentemente, não atende a função social da propriedade, exigida constitucionalmente.

 
Sobre o tema – posse e domínio de áreas tradicionalmente ocupados por indígenas,

permita-se a transcrição de trechos de importante precedente da AC 1999.01.00.022890-0/MT[4], em
caso análogo ao presente:

 
“(...)No Direito brasileiro existe o reconhecimento do direito dos indígenas às terras por eles

habitadas. N o início d o século XVII é possível constatar-se que a legislação colonial reconhecia a
existência de terras indígenas, isto é, e terras de posse e domínio exclusivamente indígenas. Manuela
Carneiro da Cunha nos informa que as Cartas Régias de 30.07.1609 bem como a de 10.09.1611,
expedidas por Felipe III, reconheciam o "pleno domínio dos índios sobre seus territórios e sobre as terras
que lhe são alocadas nos aldeamentos". Ainda no século XVII, surgiram outros alvarás e atos
governamentais que dispunham sobre o direito dos índios às suas terras. Neste sentido, é interessante
observar a própria redação do Alvará Régio de 1º.04.1680, pelo qual foi estabelecido que os povos
indígenas "foram os primeiros ocupantes e donos naturais, destas terras". Em razão deste
reconhecimento, o Estado passa a estabelecer áreas exclusivas para os índios, buscado
compensar as enormes perdas sofridas Pelos índios e manter sobre um determinado grau de
controle a expansão da colonização. A principal destas compensações é a indicação e o
reconhecimento de áreas que serão dedicadas à posse exclusiva dos indígenas.(...)

Nossos problemas exegéticos das questões referentes à s terras indígenas
começaram, efetivamente, com a primeira Constituição republicana que não distinguiu terra
de índio de terra devoluta.

A utilização do marco inicial como sendo a Constituição de 1891, deve-se ao fato de que,
em virtude dela, as terras devolutas saíram do patrimônio do Poder Central, passando a constituir o
acervo dos Estados-membros. Ao se fazer essa transferência o legislador constitucional de 1891 não fez
nenhuma ressalva terra indígenas e, daí a propriedade foi transferida aos Estados, e destes aos
particulares sem qualquer restrição no pertinente à matéria enfocada.(...)

A proteção dada à posse das terras habitadas pelos silvícolas passou a ser norma constante
e reiterada, a partir da Constituição de 1934. As Constituições de 1934 (art. 129); a de 1937 (art. 154) e
a de 1946 (art. 216), todas elas consignavam como pressuposto fundamental a proteção possessória
das terras dos índios, a sua localização permanente.(...)

Temos então certo que até à Constituição de 1934, não existia nenhuma proteção em
relação às terras indígenas e, posteriormente, era a localização permanente o requisito essencial. (voto -
fls. 68/70)” (AC 1999.01.00.022890-0/MT, DJ II 16/02/2001, pg. 03, Rel. Juiz Ítalo Mendes, Relatora
Convocada Juíza Selene Maria de Almeida)

Mas o tema não se esgota aí, pois resta a indagar se as terras indígenas seriam
devolutas ou deveriam observar regramento diverso.

Para elucidar o tema, é esclarecedor o artigo do Juiz Federal Lindoval Marques de Brito que
citei na apelação cível[5] retrocitada e que peço vênia para transcrever:

"Terras devolutas? A primeira questão, portanto, colocada aos cuidados do
legislador foi a de se considerar o índio como pessoa humana, com direito à vida, à liberdade
e à ocupação imemorial das terras, datando de pouco mais de um século, depois da
descoberta, o reconhecimento do direito à terra por eles habitada, o que foi feito pela Coroa
Portuguesa. Clóvis Bevilácqua, depois de mencionar que terras devolutas são "terras sem
dono", leciona serem aquelas que não são aplicadas a algum uso público, nem forem do
domínio por qualquer título legítimo, bem os terrenos dos antigos aldeiamentos de índios.

N o tempo d o império, prevaleceu o conceito de que "as terras devolutas eram
terras ermas, sem aproveitamento, desocupadas, e ainda mesmo as terras "devolvidas" à
Coroa, (que) o foram por caída em comisso, não desnaturando, ou até pelo contrário,
confirmando esta definição conceitual de antanho: terra devoluta era terra desocupada.

Para a resposta à indagação de serem ou não devolutas as terras indígenas, vale a pena
rememorar alguns conceitos doutrinários. Hely Lopes Meirelles define-as como "todas aquelas que,
pertencentes ao domínio público de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo Poder
Público, nem destinadas a fins administrativos específicos". Nesse sentido, disse Altir de Souza Maia
serem "aquelas que, não estando aplicadas a nenhum uso público federal, estadual ou municipal,
também se incorporaram ao patrimônio privado por qualquer título legítimo”. (...)

Pelos diversos conceitos dados doutrinariamente a tal tema, é de se ter como
devolutas as terras que não se encontram "ocupadas", nem pertençam a particulares, com
base em título legítimo, tirando-se daí a conclusão de que os terrenos indígenas não são
terras devolutas, havendo de ser considerada a colocação de Tourinho Neto de que "se os
índios eram donos das terras, de acordo com o Alvará Régio de 1680 - não revogado -, as
terras que não foram dadas por sesmarias nem as perdidas por força de guerra justa não
poderiam ser consideradas devolutas. Achavam-se elas no domínio particular dos índios, por título
congênito, independente de legitimação. Assim, não se lhes podia aplicar o art. 5° da Lei nº 601, de 18
de setembro de 1850, no sentido de que seriam "legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas
por ocupação primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas, ou com princípio



de cultura e morada habitual do respectivo posseiro ou de quem o represente(...) "Com efeito, não
eram os índios posseiros e sim os donos, pois, como firmado pelo mencionado autor, "tinham
o domínio do título legítimo - "indigenato", que não é o direito adquirido, mas congênito,
primeiro: logo, as suas posses não estavam sujeitas à legitimação". Esse direito, no
esclarecimento de José Afonso da Silva, "não se confunde com a ocupação, com a mera
posse.

O indigenato é a fonte primária e congênita da posse territorial; é um direito
congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. O indigenato é legítimo por si, "não é um
fato dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, ao fato posterior, dependem de
requisitos que a legitimem. (...)

O Professor João Mendes Junior, em conferência proferida na antiga Sociedade de
Ethmographia e Civilização dos Índios, em 1902, demonstrou que as terras do indigenato não poderiam
ser tratadas como as terras devolutas.

Comentando a Constituição de 1891 dizia João Mendes Junior:
"A Constituição Federal, no art. 64, determina que pertencem aos Estados as terras

devolutas situadas nos respectivos territórios, cabendo a União somente a porção de território que for
indispensável para defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro
federais.

Os Estados passaram, então, a estabelecer cautelas sobre o reconhecimento dos títulos de
domínio, subordinados sempre, como devem ser, às regras de direito civil; além disso, estabeleceram
regras sobre a revalidação de títulos de domínio, sobre a legitimação de posses, sobre a discriminação
das terras possuídas, das terras reservadas e das terras devolutas, devendo respeitar os princípios,
regras e leis que afetam a ação judiciária quanto à índole da ação, visto que esta índole afeta o direito
de agir.

Aos Estados ficaram as terras devolutas; ora, as terras do indigenato, sendo
terras congenitamente possuídas, não são devolutas, isto é, são originariamente reservadas,
na forma do alvará de 1° de abril de 1680 e por dedução da própria Lei de 1850 e do art. 24 §
1º do Decr. de 1854 ; as terras reservadas para o colonato de indígenas passaram a ser sujeitas às
mesmas regras que as concedidas para o colonato de imigrantes, salvo as cautelas de orfanato em que
se acham os índios; as leis estaduais não tiveram, pois, necessidade de reproduzir as regras dos art. 72
a 75 do Decr. 1318 d e 3 0 de janeiro de 1854. (Os Indígenas do Brasil e seus Direitos Individuais e
Políticos, 1913, pp.61/62).(...)

Uma terceira questão jurídica que temos de enfrentar diz respeito a situação das terras
indígenas cujos silvícolas foram expulsos ou exterminados no período que vai da Constituição de 1934 a
1946 ou que vai da Constituição de 1934 até hoje.

Indaga-se na hipótese dos índios não mais ocuparem suas terras em decorrência
do extermínio pelos brancos civilizados ou por terem sido expulsos qual seria o destino
daquelas terras. Resta saber se os títulos ilicitamente concedidos eram convalidados a partir
de julho de 1934 pelo fato da expulsão ou pela morte dos aborígenes.

Penso que a situação lógica é que se as terras ocupadas pelos indígenas é desde
1934, domínio da União, a desocupação dessas terras pelo extermínio ou pela expulsão não
significa que o território que foi indígena passou novamente para o domínio do Estado-
federado.   

No caso, a desafetação de território não é modalidade de extinção do domínio
público no Direito brasileiro.

Se à época da aquisição do domínio por particulares as terras não eram ocupadas
permanentemente por silvícolas, mesmo que silvícolas nelas tenham habitado em época
outra, não se terá legitimamente constituído a propriedade particular” (sem negritos no
original).

 
DAS PECULIARIDADES DO INSTITUTO DO INDIGENATO.
 
Portanto, à luz dessa evolução legislativa colhida do sobredito precedente, a posse dos

indígenas revela-se como anterior, de berço imemorial e congênito , ao contrário da
empreendida pela parte agravada, lastreada em título de domínio de validade questionável. Ademais,
do exposto, denota-se ser o direito de posse exercido pelos indígenas diverso do direito de posse
estatuído no Código Civil. Fundado no indigenato, é direito independente de legitimação, assim definido
por JOSÉ AFONSO DA SILVA[6]:

 
“O INDIGENATO. Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com suas terras e

o reconhecimento de seus direitos originários sobre elas nada mais fizeram do que consagrar e
consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição jurídica lusobrasileira que dita suas raízes já nos
primeiros tempos da Colônia, quando o Alvará de 1.º de abril de 1680, confirmado pela Lei de 06 de
junho de 1755, firmara o principio de que, nas terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado
o direito dos índios, primários e naturais senhores delas” (grifou-se).

 
Segundo JOÃO MENDES JÚNIOR, então citado pelo Procurador da República CLÁUDIO

ALBERTO GUSMÃO CUNHA[7], revela-se inconcebível terem os índios adquirido por mera ocupação
aquilo que lhes é congênito e primário, de modo a não ser correto atribuir-lhes uma simples posse,
mas o título imediato de domínio, inexistindo, por conseguinte, posse a ser legitimada, haja vista o fato
de ter sido preliminarmente reservado o domínio correspondente.

 
Ainda de acordo com as lições do sobredito autor, citado na obra já referida, o indígena,

primariamente estabelecido na terra, tem a 'sedum positio', que constitui o fundamento da posse. O



aborígene, prossegue ele, além do jus possessionis, tem o jus possidendi, que lhe é reconhecido e
preliminarmente legitimado, desde o alvará régio de 1º de abril de 1680, como direito congênito.

 
No mesmo sentido, importantes as palavras de ALISSON DA CUNHA ALMEIDA, ARTUR

SOARES DE CASTRO, JOSÉ MOREIRA DA SILVA NETO e LEONARDO FERNANDES FURTADO[8]:
 
“(. . .) o indigenato não se confunde com a ocupação, com a mera posse,

constituindo fonte primária e congênita da posse territorial. Assim, segundo o referido
pesquisador, o indigenato é legítimo por si, não dependendo da legitimação, ao passo que a ocupação,
como fato posterior, depende de requisitos que a legitimem.

A ocupação pressupõe a existência de res nullis ou res derelictae. Deste modo, sendo as
terras indígenas originalmente apropriadas, não podem ser assim consideradas. Não se concebe, pois,
que os índios tivessem adquirido, por ocupação, aquilo que já lhes é congênito e primário.

Ademais, não se pode perder de vista que os fazendeiros, via de regra, possuem tão-
somente uma transcrição no registro imobiliário que lhes atribui a propriedade. Isso não é
título. O registro, sabe-se bem, constitui mera presunção iuris tantum de propriedade. O título, que é
a causa de aquisição de um direito, pertence aos índios.”

Grifos aditados.
 
Portanto, na resolução das demandas possessórias em que estejam envolvidas as

comunidades indígenas, aferida a posse histórica, inaplicáveis apenas as normas de Direito
Civil[9]. Tais peculiaridades, reforçadas com o advento da Constituição Federal de 1988 e o Código Civil
de 2002, já permeavam as decisões dos Tribunais pátrios:

 
"Não está em jogo, propriamente, o conceito de posse, nem de domínio, no

sentido civilista dos vocábulos: trata-se do habitat de um povo"[10] (...)
 
"Não está envolvido, no caso, uma simples questão de direito patrimonial, mas também um

problema de ordem cultural, no sentido antropológico, porque essas terras são o habitat dos
remanescentes das populações indígenas do país. A permanência dessas terras em sua posse é
condição de vida e de sobrevivência desses grupos, já tão dizimados pelo tratamento
recebido dos civilizados e pelo abandono em que ficaram. A Constituição atual foi além da
anterior, que só protegia a posse, porque ela também protege o usufruto exclusivo, pelos índios, dos
recursos naturais e de todas as utilidades existentes nas terras.”·

 
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE INDÍGENA DO XINGU. POSSE

IMEMORIAL. ESTUDOS INICIADOS EM 1952. AMPLIAÇÃO DO PARQUE PARA ABRANGER TERRAS
INDIGENAS.

1. A Constituição da República de 1934, pelo art. 129, já assegurava aos silvícolas a posse
de todas as terras em que permanentemente viviam. Sentença fundamentada na prova pericial
histórico-antropológica e na perícia topográfica.

2. As nossas Constituições Federais têm garantido o direito de propriedade, mas têm dito
que será respeitada a posse dos silvícolas. E não há direito contra a Constituição.

3. O Parque Nacional do Xingu, depois Parque Indígena do Xingu, foi uma iniciativa dos três
irmãos Villas-Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo, em 1952, e veio a ser oficializado em 1961, pelo
Decreto 50.455, de 14 de abril de 1961, quando Jânio Quadros era Presidente da República. Mas, ali,
naquele local, os índios já tinham sua posse imemorial. A ampliação dos limites do Parque Indígena do
Xingu em 1968, pelo Decreto n. 63.082, deu-se para poder incluir territórios indígenas.

4. O Parque Indígena do Xingu, conhecido pela sigla PIX, localizado ao norte, mais
precisamente no nordeste, do Mato Grosso, numa área com cerca de 30 mil quilômetros quadrados,
segundo perícia antropológica, era ocupado imemorialmente por dezenas de etnias. Como realidade
antropogeográfica, o Parque já existia antes do decreto que o instituiu. O decreto apenas reconheceu
uma situação de fato.

5 . O conceito de posse civil não pode ser aplicado aos índios. A posse deles é
imemorial, dentro de uma visão sociológica e antropológica. Não se pode interpretar a posse
indígena com roupagem civil.

6. Sendo as terras dos povos indígenas, e, portanto, da União, não haveria razão para
desapropriá-las para formação do Parque Indígena do Xingu, ou de pagar indenização pelas terras.
Indenizáveis são, somente, as benfeitorias. O Estado de Mato Grosso alienou terras que não eram suas.

Grifos aditados.
(TRF 1ª Região; Apelação Cível nº 200301000049390; Órgão Julgador: Terceira Turma; Data

da Publicação: 10/3/2006; Relator(a) Desembargador Federal Tourinho Neto)
 
Ainda sobre o tema, importante a lição de ALISSON DA CUNHA ALMEIDA , ARTUR SOARES DE

CASTRO, JOSÉ MOREIRA DA SILVA NETO e LEONARDO FERNANDES FURTADO[11]:
 
(...) deve-se ressaltar que a posse reconhecida aos povos indígenas não tem

qualquer relação com a posse de natureza civil. Não se pode entender a posse indígena de
maneira restritiva, concedendo-lhe um significado meramente vinculado ao prescrito no Código Civil. A
posse indígena, prevista na Carta Magna, não está ligada simplesmente à ocupação e
exploração da terra, tal como ocorre com a posse civil, mas está ligada, sim, à sobrevivência
física e cultural dos índios.

Grifos aditados



 
Na presente demanda, coloca-se sob a tutela do Judiciário não apenas o direito à posse, mas

a própria dignidade dos índios, seu direito à moradia, à preservação de seus costumes, à vida. Isto
porque a posse indígena, diferentemente da civil, liga-se à noção de habitat, ou seja, o ambiente
necessário à sua sobrevivência física e desenvolvimento cultural.

 
Tal ilação é reforçada pelas conclusões alcançadas pelo ilustre Procurador da República no

Estado da Bahia, CLÁUDIO ALBERTO GUSMÃO CUNHA, na dissertação de mestrado já citada, cuja
precisão e clareza impõem a transcrição literal:

 
“Emerge claramente do seu enunciado, além do reconhecimento da importância do índio na

formação da nossa nacionalidade, que as sociedades autóctones brasileiras detêm a posse originária de
um patrimônio territorial, fundada em direito congênito, anterior ao próprio Estado. A terra passa a
representar o aspecto fundamental dos direitos assegurados aos índios, sem a qual expõem-
se ao risco gravíssimo da desintegração cultural, da perda de sua identidade étnica, da
dissolução de seus vínculos históricos, sociais e antropológicos e da erosão de sua própria
consciência e percepção como integrante de um povo etnicamente distinto.

Contrariamente do que ocorre na sociedade envolvente, para os índios, a terra
não constitui um bem econômico, a rigor, e sim um hábitat que se presta à conservação de
uma cultura própria. As suas perspectivas de futuro, como integrantes de coletividades
diferenciadas, exigem, assim, necessariamente, a garantia de seus direitos territoriais, que
se consolida mediante a demarcação das áreas por eles ocupadas.

As terras indígenas passaram, em face das atuais disposições constitucionais,
definitivamente, a submeter-se a um regime jurídico especial, de caráter público (salvo quanto à forma
de uso e divisão interna da terra, e de suas riquezas, feita de acordo com as próprias regras da
comunidade, seu direito consuetudinário, hoje também respeitado pela Constituição). Assumiram a
posição de uma categoria sui generis no Direito brasileiro, onde figura o índio como
ocupante legítimo, exclusivo, permanente e perpétuo; enquanto a União exerce sua
titularidade apenas como nua-proprietária.

Utilizando elementos de institutos jurídicos já consagrados do Direito Civil – posse e
propriedade –, mas sem com estes confundir-se, a lei brasileira logrou criar uma situação peculiar para
os povos indígenas e seus territórios: propriedade pública, da União, e posse privada, mas coletiva, não
identificável individualmente – regida, como destacamos, pelo direito interno de cada comunidade.

A sua especificidade reside, justamente, no fato de que a garantia da posse
indígena, e não a sua propriedade, é que determina o conteúdo da terra, sendo oponível a
qualquer ato ou negócio jurídico sobre ela incidente, inclusive eventual direito de
propriedade.

A terra destinada à posse indígena não admite confronto jurídico – é, sempre,
reconhecida melhor, cuja proteção prefere às demais”[12] (sem grifos no original).

 
DA DEFESA DA DIGNIDADE DA COMUNIDADE INDÍGENA.
DA APARENTE COLISÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (DIREITO À PROPRIEDADE X

DIREITO À VIDA).
 
Ante o contexto fático e histórico subjacente, admissível a ponderação de interesses com

prevalência dos de caráter extra-patrimoniais, axiologicamente superiores. Havendo conflito entre o
direito de propriedade e o direito à preservação das comunidades indígenas, deverá prevalecer este.

 
Assim, na espécie, urge ser utilizado o princípio constitucional da

proporcionalidade, cujo maior objetivo é equacionar a colisão entre direitos fundamentais, devendo
ser utilizado pelo operador do direito na ponderação dos valores que deverão prevalecer no caso
concreto.

 
No tocante à proteção das terras indígenas, a aplicação do aludido princípio da

proporcionalidade deu-se de forma apriorística, ou seja, o constituinte, ponderando os interesses em
choque, determinou que constituem bens da União as terras tradicionalmente ocupadas por índios,
visando, assim, fazer prevalecer, dentre outros, o princípio da dignidade da pessoa humana em
face do direito de propriedade.

 
Deste modo, conforme a atual proteção conferida ao índio, cabe ao Poder Judiciário tão-

somente conferir aplicabilidade prática às normas constitucionais, pois o poder constituinte originário,
antevendo e solucionando os conflitos que poderiam surgir, já determinou que, havendo choque entre o
direito de propriedade e a preservação das comunidades indígenas, deverá prevalecer esta
última, ao contrário do quanto consignado pelo Juízo a quo.

 
No caso em análise, não restam dúvidas da existência de uma colisão entre o direito à vida

e à diversidade cultural dos índios, de um lado, e, do outro, o direito de posse e/ou propriedade
daqueles que ocupam as referidas terras.

 
A Constituição prevê o direito à propriedade privada de forma geral, elencando, no decorrer

do seu texto, várias exceções, a exemplo das requisições administrativas e desapropriações. Assim, as
disposições constitucionais quanto às terras indígenas revestem-se de especialidade em
relação à previsão geral, devendo, atendidos os seus requisitos, prevalecer.



 
Não se deve perder de vista que prevalência não eqüivale à supressão. A técnica

hermenêutica da ponderação de interesses pressupõe o não aniquilamento de uma norma em face da
outra, devendo existir uma compatibilização entre ambas. Quanto à questão específica das terras
indígenas, a Constituição, também de forma apriorística, previu a contemporização dos
direitos em lide, já que reconheceu o cabimento de indenizações pelas benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé.

 
Ademais, mesmo que a Constituição não fosse tão clara quanto aos direitos relativos às

terras indígenas, ainda assim, lançando-se mão, mais uma vez, do princípio em comento, deveriam
prevalecer os direitos dos índios, pois, a terra, em relação a estes, reveste-se de especial significado,
extrapolando a mera noção de propriedade, comum à comunidade não indígena.

 
Assim, o reconhecimento das comunidades indígenas enquanto realidades sociais

diferenciadas, na Constituição Federal, não pode estar dissociado da questão territorial, dado o papel
relevante da terra para a reprodução econômica, ambiental, física e cultural destes.

 
Deste modo, ao conferir especial tratamento às terras indígenas, a Constituição pretende,

dentre outros objetivos, propiciar as condições fundamentais para a sobrevivência física e cultural
desses povos e preservar a diversidade cultural brasileira, valores estes que se revestem de mais
relevância do que o direito de propriedade.

 
Portanto, na aparente colisão dos princípios constitucionais relativos ao direito à

propriedade e à dignidade da comunidade indígena (direito à vida digna), deve prevalecer o
último, inclusive, por expressa opção do Poder Constituinte Originário[13].

 
Não é outro o posicionamento esposado pelos tribunais pátrios, como se depreende dos

arestos abaixo transcritos:
 
“(...) O constituinte de 1988 pela primeira vez desde a proclamação da independência

reconheceu o caráter multiétinico da formação social do país. O direito à terra, como espaço para o índio
continuar a viver como índio. É o que está em discussão neste processo. Destruir e invadir o território de
um povo, privando-lhe das relações culturais e do seu habitat é destruí-lo enquanto grupo humano
singularmente identificável. A discussão portanto gira em torno de uma comunidade sobreviver como
indígena e também ter uma área para subsistir economicamente. (...)

A decisão recorrida sustenta que há dois direitos juridicamente protegidos pela
decisão recorrida, o indigenato e a posse civil dos agravados. Diz também que havendo dois
direitos em conflito, um precisa ser sacrificado. Diante desta situação o que o juiz precisa
fazer é buscar ao máximo a realização material da justiça. O papel do Poder Judiciário é
garantir o cumprimento do ordenamento jurídico para índios e não-índios.

Logo, se há dois direitos assegurados pela Constituição, um deles a manifestação
da propriedade e outro o direito à subsistência, direito à vida, não vejo como dar prevalência
a direito de conteúdo econômico. E isto por um fundamento essencialmente jurídico. No
controvertido debate sobre a existência, ou não, de direitos absolutos superiores e anteriores ao Estado,
existe uma razoável posição majoritária no sentido que esses direitos preexistentes a qualquer ação
normativa são o direito à vida e o direito de não ser reduzido à condição de escravo (Noberto Bobbio).”

 (Agravo de Instrumento n.º 2003.01.00.016533-1/BA: Voto da Relatora, Desembargadora
Selene Maria de Almeida, mantido por unanimidade para dar provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo Ministério Público Federal, suspendendo a reintegração de posse de área ocupada por
indígenas).

 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CABIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.

REINTEGRAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS. LAUDO ANTROPOLÓGICO. TERRAS TRADICIONALMENTE
INDÍGENAS. A MANUTENÇÃO DOS ÍNDIOS, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA, É
O MAIS RAZOÁVEL E JUSTO. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE O INTERESSE DE GRUPOS INDÍGENAS E
O PATRIMÔNIO PARTICULAR DE FAZENDEIROS. DEVE PREVALECER O PRIMEIRO, QUE
ENVOLVE O COLETIVO. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.

- É cabível o ajuizamento de medida cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a
recurso ou suspender os efeitos da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.

- A apelação interposta pelos ora agravantes na ação originária deve ser recebida também
no efeito suspensivo, já que a sentença proferida não se amolda em qualquer uma das hipóteses
previstas no art. 520 do CPC.

- A liminar concedida teve seus efeitos suspensos e foi reformada com o julgamento do
agravo de instrumento nº 2005.03.00.006044-2, em 24.04.2004. Não há que se falar que a sentença só
pode ser recebida no efeito devolutivo por ter natureza executiva.

- A Constituição Federal garante proteção aos índios, à sua cultura, terras, recursos hídricos
e minerais e de removibilidade condicionada à aprovação do Congresso Nacional, conforme determinam
os art. 231 e 232.

- Inúmeras famílias estão morando na área objeto de reintegração. A colheita de algodão,
milho e mandioca, plantados com recursos do PRONAF e próprios, só ocorreria após o prazo concedido
pelo MM Juízo a quo para desocupação. Os inígenas inconformados com a sentença que desconsiderou o
laudo antropológico, que concluiu ser a terra de ocupação tradicionalmente indígena, imporiam
resistência à sua saída. A manutenção deles, até julgamento final da ação possessória, é o mais razoável
e justo. Visa a preservar vidas que poderiam se perder num conflito, e, ainda, possibilita colherem o que



plantaram durante o período em que permaneceram no local. Conforme o aludido laudo antropológico,
os índios ocupam área, que tradicionalmente lhes pertence, o que descaracteriza a qualificação de
esbulho e infirma eventuais títulos existentes. É o que se extrai do art. 231, § 6º, da CF. Na
contraposição entre os valores envolvidos, como o interesse de grupos indígenas e o
patrimônio particular de fazendeiros, deve prevalecer o primeiro, que envolve o coletivo.
Não se pode olvidar que o direito à vida deve se sobrepor ao direito de propriedade. Cabe
lembrar que o relacionamento dos índios com a terra não representa a mera exploração econômica. No
caso, quase duas centenas de indígenas dependem do cultivo da terra que legitimamente lhe pertence
para subsistência dos próprios membros e proteção aos seus costumes e tradições.

- Medida cautelar julgada procedente, para que a apelação interposta pela União Federal e a
FUNAI, nos autos da ação de reintegração de posse seja recebida também no efeito suspensivo.

(TRF 3ª Região; Medida Cautelar Inominada nº 4564; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data da
Publicação: 11/09/2007; Relator (a) Juíza Suzana Camargo).

(Grifos aditados).
 
DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
 
Sob outro aspecto, força realçar o argumento, segundo o qual sem posse regular não há

proteção das ações possessórias. A moderna concepção da posse pressupõe o atendimento à
função social da posse/propriedade, não evidenciada pelo autor/agravado, o qual manteve a
área atualmente ocupada pelos indígenas sem a devida destinação econômica, como mero objeto de
especulação imobiliária.

 
Gustavo Tepedino[14], discorrendo acerca da função social da propriedade, assevera:
 
“(...) Utilizada para fins especulativos, mesmo se produtora de alguma riqueza, não

atenderá sua função social se não respeitar as situações jurídicas existenciais e sociais nas quais se
insere.”

 
Nelson Rosenvald[15] vai além:
 
“Quando houver divergência entre os anseios do proprietário que deseja a posse, mas

nunca lhe deu função social, e, de outro lado o possuidor, que mantém ingerência econômica
sobre o bem, concedendo função social à posse, será necessário priorizar a interpretação
que mais sentido possa conferir à dignidade, liberdade e justiça social. Optar cegamente pela
defesa da situação proprietária, em detrimento da situação do possuidor, significará a validação do
abuso do direito de propriedade como negação de sua própria função social, importando mesmo em
ratificação de ato ilícito, na dicção do art. 187 do Código Civil” (sem grifos no original).

 
Ante o exposto, afigura-se temerária, descabida, desproporcional e inconstitucional a ordem

de reintegração de posse concedida pelo Juízo a quo, de modo a revelar-se imperiosa a imediata
suspensão de seu cumprimento.

 
É fato que já houve a reocupação da fazenda em questão pelos índios e, por isso, o

cumprimento da medida liminar pleiteada afigura-se desarrazoada, até porque a parte agravada não
logrou provar efetivamente a posse civil (apenas juntou aos autos título dominial e documentos com
declarações unilaterais), nem tampouco prejuízo econômico em decorrência do processo de reocupação
das terras pelos , até porque não poderia fazê-lo, tendo em vista a ausência de exploração econômica
da terra pelo mesmo antes da retomada dos indígenas: o Juiz na espécie deve proceder à ponderação de
interesses aparentemente conflitantes, dando prevalência à vida dos índios em cotejo com fantasioso
prejuízo econômico a ser suportado pelos autores.

 
 
NATUREZA MULTITUDINÁRIA DO PÓLO PASSIVO
 
Outro aspecto a ser considerado é a da natureza multitudinária do pólo passivo da lide –

Comunidade Indígena ***.  A liderança indígena é transitória. Entre os próprios indígenas residentes há
constante mobilidade e renovação.

Ora, numa ação comum, identificado o autor da ameaça e concedido o interdito, seu
eventual descumprimento poderá ser imputado ao réu, a título de responsabilização. Mas, e quanto ao
pólo passivo multitudinário? Como imputar responsabilidade pelo eventual descumprimento, no futuro,
de decisão judicial concedida contra a Comunidade Indígena Tupinambá, sob outras lideranças, por
indígenas que não participaram dos fatos suscitados no presente processo?

Com tal argumentação, não há de denegar-se o acesso à Justiça ou colocar grupos sociais
como uma Aldeia Indígena à margem da lei e do cumprimento de decisões judiciais. Ultima-se, contudo,
ante a peculiaridade da lide, se deferido o interdito, que o dispositivo da decisão identifique de
forma precisa os seus limites ante o contexto fático da presente lide, além dos destinatários
da decisão.    

DA APLICAÇÃO DE MULTA
É de se ressaltar, ademais, a ilegalidade da imposição de multa em desfavor da

Fundação ante a ineficácia do caráter coercitivo, pois a Fundação não descumprirá a decisão
judicial; e, muito menos em caráter solidário, pois a solidariedade decorre de lei, que não
existe para a hipótese sub judice.



 
 
CONCLUSÃO
 
Do exposto, requer o indeferimento dos pleitos exordiais e a condenação do Autor aos ônus

de sucumbência, seja pela:
a) perda superveniente do interesse processual, ante a desocupação voluntária da fazenda

em questão;
b) pela anterioridade da posse dos indígenas;
c) pela ilegalidade da posse do Autor, fundada em título de validade questionável;
d) pelo não cumprimento da função social da propriedade/posse pelo Autor;
e) pela natureza distinta da posse dos índios fundada no instituto do indigenato, como

garantia de subsistência, manutenção de seus costumes, vida, e própria dignidade, em área integrante
da reserva indígena, estando em fase de conclusão a Ação Cível Originária em trâmite no Supremo
Tribunal Federal, para reconhecimento da posse histórica dos indígenas;

f) pela possibilidade de conflitos sangrentos na região, envolvendo índios e não índios, tudo
a causar sério risco de dano de difícil, quiçá impossível, reparação, não só ao ente Acionado, mas
principalmente à coletividade da região envolvida.

Pugna pela produção de todos os meios de prova admitidos, notadamente a juntada
posterior de documentos e prova testemunhal.

 
Pede deferimento.
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8. TESE 3:

 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
MANUTENÇÃO NA POSSE DE COMUNIDADES INDÍGENAS EM ÁREAS TITULADAS E

COM O PROCESSO DE DEMARCAÇÃO AINDA INCONCLUSO
Agosto de 2011
 
AÇÃO: Reintegração de posse.



SÍNTESE DO PEDIDO: Requer a reintegração de posse da área ocupada pelos indígenas, em
geral, com fundamento na posse oriunda da propriedade.

SITUAÇÕES ABRANGIDAS: A FUNAI é acionada na qualidade de substituta processual, devido
a suposto esbulho possessório cometido pelos indígenas em terras aparentemente particulares.

ELEMENTOS DE FATO: Importante solicitar da PFE-FUNAI/Sede/DF as informações sobre a
existência de processo de demarcação em curso e seu atual estágio e eventual cronograma das
próximas fases. Além disso, os dados da ocupação, a serem obtidos junto às Coordenações Regionais da
FUNAI ou Coordenações Técnicas Locais da FUNAI, são muito importantes, tais como número de pessoas
envolvidas, as condições de saúde, alimentação e ocupação da área, possibilidades de realocação,
ânimo dos indígenas em desocupar a área ou não etc.

PRESCRIÇÃO: Prejudicado.
PREQUESTIONAMENTO: Dispositivos constitucionais: arts. 5º, 6º, 196, 231, entre outros.

Dispositivos infraconstitucionais: art. 25 da lei 6.001/73
OBSERVAÇÕES:
TESE DE DEFESA        
Da permanência dos indígenas na área em litígio como medida de resguardo  a

direitos fundamentais
 
                  Narra a exordial que Comunidade Indígena _______, da etnia ________, teria

esbulhado parte do imóvel rural denominado ________, situado no Município de __________, por essa
razão, requerendo-se a ordem de reintegração de posse. Todavia, as alegações deduzidas pelo
requerente não tem o condão de ensejar a procedência dos pedidos formulados, tampouco o pedido
liminar.

                  A respeito dessa propriedade rural não se olvida que os estudos de identificação
e delimitação ainda estejam em andamento. Porém, existem robustos indícios no sentido de a área
ocupada pelos indígenas é tradicionalmente ocupada, nos termos do artigo 231 da
Constituição Federal.

 
                  (Levar ao conhecimento do Juízo todos os elementos de fato que já

foram colhidos e apontem caracterizem a área como terra indígena – solicitar informações à
PFE-FUNAI e às Coordenações Regionais e Locais).

 
                  Tendo em vistas as informações acima, mesmo não olvidando o fato de que os

indígenas não tinham a posse efetiva da área em litígio ao tempo da promulgação da Constituição de
1988, isso não implica na descaracterização automática da sua condição de terra indígena, porquanto ao
lado do marco temporal acrescenta-se o marco da tradicionalidade, o qual não se perde nos casos em
que houve renitente esbulho por parte de não-índios, nos termos do artigo 231, § 1º da Constituição
Federal e da mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (PET 3.388/RR), in verbis:

“11. O CONTEÚDO POSITIVO DO ATO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS.
“11.1. O marco temporal de ocupação. A Constituição Federal trabalhou com data certa -- a

data da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) -- como insubstituível referencial para o dado
da ocupação de um determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o
reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

“11.2. O marco da tradicionalidade da ocupação. É preciso que esse estar coletivamente
situado em certo espaço fundiário também ostente o caráter da perdurabilidade, no sentido anímico e
psíquico de continuidade etnográfica. A tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde,
ao tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não ocorreu por efeito de
renitente esbulho por parte de não-índios. Caso das "fazendas" situadas na Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, cuja ocupação não arrefeceu nos índios sua capacidade de resistência e de afirmação da sua
peculiar presença em todo o complexo geográfico da ‘Raposa Serra do Sol’”. (grifou-se.)

 
                  Ademais, é importante consignar a prescindibilidade da demarcação

administrativa para se fazer efetiva a proteção sobre as terras indígenas. É o que se interpreta
do termo direitos originários, contido no caput do artigo 231, e positivado na legislação
infraconstitucional, no artigo 25 do Estatuto do Índio, demandando o resguardo das áreas
tradicionalmente ocupadas desde que existam suficientes indícios, tal como no presente caso. Nesse
sentido, o Supremo Tribunal Federal assim entendeu:

EMENTA: TERRAS ÍNDIGENAS NÃO DEMARCADAS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA.  PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
PARA EMISSÃO DE JUÍZO CONCLUSIVO SOBRE A SITUAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DAS ÁREAS
ABRANGIDAS PELOS TÍTULOS.Questão de Ordem que assim se resolve : (1) a demarcação prévia da
área abrangida pelos títulos, não é, em si, indispensável ao ajuizamento da própria ação; (2)
o Tribunal pode examinar se a área é indígena ou não para decidir pela procedência ou
improcedência da ação.(ACO 312 QO, Relator(a):  Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em
27/02/2002, DJ 27-10-2006 PP-00030 EMENT VOL-02253-01 PP-00106 RTJ VOL-00199-01 PP-00003)

 
                  Em que pese essa aparência do melhor direito a favor dos indígenas,

com o acolhimento do pedido liminar de reintegração de posse e o seu  cumprimento, os
indígenas serão lançados em situação totalmente indigna, conforme sugerem os seguintes
dados.

 
(Expor de forma bem detalhada a quantidade de indígenas, a situação em que

estão vivendo e em que viviam, a fim de demonstrar, quando possível, que a permanência
deles na área resguardar de melhor forma os direitos fundamentais de todos os envolvidos–



solicitar informações à PFE-FUNAI, às Coordenações Regionais e Locais).
 
                  Nesse panorama, é cristalina a atual lesão a uma plêiade de direitos

fundamentais dos indígenas, caso seja deferida e cumprida a ordem de reintegração de
posse, redundando de forma insofismável em vulneração ao princípio da dignidade humana.

               Em primeiro lugar, a saúde e a integridade física de todas essas pessoas
está em risco. Sendo retirados da área onde atualmente se encontram, os indígenas não
poderão voltar à Aldeia de origem, devido à superlotação, sob pena de causar conflitos
políticos e sociais de toda ordem. Nessa situação, é grande a probabilidade que se
estabeleçam à beira da rodovia, à frente da propriedade rural que estão ocupando, local
evidentemente impróprio à sobrevivência de qualquer ser humano.

               Além do mais, não haverá condições para a sustentabilidade alimentar. Se
atualmente há o rio para pescar, o mato para retirar alimentos e ervas medicinais, aliada às cestas
básicas que recebem da FUNAI, essas fontes de alimentos serão extintas, sobrando apenas as cestas da
FUNAI, que são infinitamente inferiores em qualidade se comparadas a uma alimentação com gêneros in
natura, como frutas, verduras e legumes, podendo redundar em casos de desnutrição grave,
sobretudo, em crianças.

               Por decorrência, é de razoável intelecção que a permanência dos indígenas
à beira da estrada implica em risco à preservação do direito à vida. Em outros casos em que
indígenas foram despejados e não tiveram alternativas de realocação, analogamente à presente
situação, restou evidente que não existe qualquer condição de um ser humano permanecer por longo
período de tempo à beira de uma rodovia. A par da ofensa ao direito à saúde, à alimentação e à
moradia, os indígenas ficaram muito suscetíveis a serem vítimas de atropelamentos e acidentes
envolvendo veículos, entre eles, pesados caminhões que transportavam gêneros agrícolas produzidos na
região.

                   Além do mais, o clima de animosidade que se instalou no local, atualmente,
entre todos os envolvidos, agrava o risco de confronto e mortes, tal como demonstram notícias
veiculadas pela mídia local e relato produzido por servidor da FUNAI., caso ocorra a reintegração de
posse almejada pelo requerente.

                   Nesse quadrante, ainda que se possa antever ofensa a outros direitos
fundamentais, tal como o direito à educação das crianças e ao próprio desenvolvimento de
toda a comunidade, entende-se já estar suficientemente demonstrada a situação indigna que
os indígenas estão prestes a serem submetidos quando desalojados por ordem judicial.

                    Em outros termos, o interesse público – consistente no dever do
Estado em resguardar direitos fundamentais que implicam na garantia do mínimo existencial
– está prestes a ser vulnerado, afetando gravemente a ordem, a saúde e a segurança, em
suma, a própria ordem pública.

                 Tendo isso em vista, sendo constatado que no caso em tela existe uma autêntica
colisão de direitos fundamentais dos proprietários rurais e dos indígenas, é necessário ponderar
os valores em jogo, a fim de restaurar o interesse e a ordem pública.

                    De um lado, está o direito à posse e à propriedade do requerente, que até
a conclusão do procedimento administrativo de demarcação, de alguma forma, deve ser mantida. De
outro, está não só o direito dos índios às terras tradicionalmente ocupadas, mas direitos humanos
fundamentais à saúde, à educação, à vida, ao desenvolvimento etc.

                  O direito à propriedade privada se em alguma época fora considerado absoluto,
há muito não ostenta mais este caráter. No Brasil, desde a Constituição Federal de 1946, o direito à
propriedade foi condicionado à sua funcionalidade social. Essa inovação teve eco em todas as
Constituições seguintes, culminando com o vigente artigo 5º, inciso XXIII, que sinteticamente prescreve:
“a propriedade atenderá a sua função social”.

                  Volvendo-se para a Constituição, não é cabível idealizar um conceito de
propriedade meramente abstrato e único. Verifica-se que são diversos os artigos relativos à propriedade
privada, quer se trate de bens corpóreos ou incorpóreos, quer de bens pertencentes a nacionais ou
estrangeiros, quer os bens imóveis sejam rurais ou urbanos etc. Assim, não existe unicidade sobre este
direito, mas verdadeira diversidade conceitual, a depender do caso concreto.

                  E a razão desta multiplicidade de conceitos possíveis de serem construídos com
base no texto constitucional não se deve ao aspecto do direito à propriedade que é estanque – aspecto
estrutural – mas, certamente, àquilo que é cambiante, isto é, à função social do domínio.

                   Todavia, um mínimo em comum pode ser encontrado. Toda e qualquer forma
de propriedade deve ser entendida como a relação jurídica que tem por objeto um bem,
cujos direitos de uso, gozo e disposição são dimensionados levando-se em conta direitos de
outras pessoas não-proprietárias ou contradireitos, avaliados no caso em concreto. Com
efeito, a ideia da funcionalidade visa a extirpar o caráter egoístico, sociabilizando o direito à
propriedade, ao ponto de concertá-lo com o intento constitucional de construir uma
sociedade fraterna e conformando-o com os objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil (arts. 1º a 5º da CF).

                  Nesse sentido, é preciso o escólio de Gustavo Tepedino [1], no afã de dar um
fecho a essas considerações sobre o direito à propriedade:

“De fato, a variedade e relatividade da noção de propriedade, conquista inderrogável de um
processo evolutivo secular, cujo itinerário, percorrido por qualificada doutrina, não seria nem oportuno
nem possível retomar, corrobora a rejeição, há muito intuitivamente proclamada, da propriedade como
noção abstrata.

Chega-se, por este caminho, à configuração da noção pluralista do instituto, de acordo com
a disciplina jurídica que regula, no ordenamento positivo, cada estatuto proprietário.

A construção, fundamental para a compreensão das inúmeras modalidades



contemporâneas de propriedade, serve de moldura para uma posterior elaboração doutrinária, que
entrevê na propriedade não mais uma situação de poder, por si só e abstratamente considerada, o
direito subjetivo por excelência, mas ‘una situazione giuridica soggesttiva tipica e complessa’,
necessariamente em conflito ou coligada com outras, que encontra a sua legitimidade na concreta
relação jurídica na qual se insere. (...)

Cuida-se de tese que altera, radicalmente, o entendimento tradicional que identifica na
propriedade uma relação entre sujeito e objeto, característica típica da noção de direito real absoluto (ou
pleno), expressão da ‘massima signoria sulla cosa’ – formulação incompatível com a idéia de relação
intersubjetiva.

A propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de poder tendencialmente plena,
cujos confins são definidos externamente, ou, de qualquer modo, em caráter predominantemente
negativo, de tal modo que, até uma certa demarcação, o proprietário teria espaço livre para suas
atividades e para a emanação de sua senhoria sobre o bem. A determinação do conteúdo da
propriedade, ao contrário, dependerá de centros de interesses extraproprietários, os quais vão ser
regulados no âmbito da relação jurídica de propriedade.

Tal conclusão oferece suporte teórico para a correta compreensão da função social da
propriedade, que terá, necessariamente, uma configuração flexível, mais uma vez devendo-se refutar os
apriorismos ideológicos e homenagear o dado normativo. A função social modificar-se-á de estatuto para
estatuto, sempre em conformidade com os preceitos constitucionais e com a concreta regulamentação
dos interesses em jogo”. (grifou-se.)

 
               Portanto, o que se quer deixar patente é o conceito de propriedade

como um direito relativizado pela sua funcionalidade social, ou seja, exercível de acordo com
a ponderação de interesses proprietários e não-proprietários, postos no caso concreto,
tendo como parâmetro os princípios constitucionais basilares.

                  Feitas essas considerações, tem-se, no caso em tela, uma comunidade indígena
que está inserida em uma propriedade rural.

                  Como se pode depreender dos fatos narrados acima, o local onde se
instalaram os indígenas em nada interfere com as atividades produtivas do imóvel rural.
Durante todo o tempo de ocupação, eles se restringiram a utilizar a área de reserva e os espaços que
dão acesso ao córrego local, como meio manter as suas atividades próprias de subsistência. Não há
quaisquer documentos nos autos – salvo alegações genéricas – que demonstre a turbação nas atividades
produtivas da propriedade rural, notadamente a plantação de gêneros e a criação de gado bovino.

                  Ao mesmo tempo em que respeitavam as atividades produtivas, até o
momento, gozaram de melhores condições de vida em geral, longe do pernicioso ambiente
da Aldeia de origem ou da estrada a que estarão condenados. Têm condições de complementar
a sua alimentação com alimentos retirados do rio e da mata; há água para beber retirada do mesmo rio
e locais especificamente destinados ao despejo de esgoto; as crianças e idosos não ficam expostos a
atropelamentos, vetores de doenças e ao excessivo calor; e, por incrível que pareça, o clima de
animosidade entre os interessados pode recrudescer, caso haja uma decisão judicial
colocando limites estritos na forma de ocupação a ser perpetuada pelos indígenas.

                  Sendo assim, já é possível concluir que o direito à propriedade deve
ceder momentaneamente frente aos direitos individuais e coletivos dos indígenas. Tendo o
proprietário assegurada a área suficiente para desenvolver as suas atividades produtivas, é razoável
permitir que os indígenas ocupem, momentaneamente, enquanto se finalizam os trabalhos de
identificação e delimitação das terras indígenas, estritamente a área de reserva legal da qual foram
desalojados.

                  A manutenção dos indígenas àqueles limites é a única solução possível
no atual contexto e é a única possível de mitigar a insustentável situação em que se
encontram, restabelecendo o mínimo existencial a que todo o ser humano tem direito. Vale
ressaltar que com a manutenção os indígenas estarão em um ambiente inequivocamente
mais saudável, fora dos riscos existentes na beira da rodovia, com possibilidade de
buscarem alimentos e manterem uma higiene condigna a de um ser humano. Outrossim,
crianças, adolescente e idosos não estarão em situação de risco.

                  É bom relembrar que durante todo o período de permanência na área em litígio
não foi constatado qualquer dano ao meio ambiente, havendo pleno equilíbrio entre a ocupação e a
existência da própria reserva legal.

                  Portanto, a manutenção dos indígenas é medida que se impõem, até
que seja concluído o processo administrativo de demarcação ou, subsidiariamente, até que
seja sentenciada a ação possessória em trâmite, na qual será requerida a produção de prova
pericial de cunho antropológico sobre a área em litígio, já na própria contestação. Nessa linha,
é a jurisprudência dos Tribunais Regionais:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LITÍGIO ENTRE PROPRIETÁRIO RURAL E INDÍGENAS. INSUFICIÊNCIA DO DIREITO CIVIL. TUTELA
CONSTITUCIONAL DE DIREITOS. PONDERAÇÃO ENTRE OS BENS JURÍDICOS CONFRONTADOS.
MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ATUAL. EXPRESSÕES INJURIOSAS À JUSTIÇA. RISCAMENTO.

1. Os conflitos possessórios entre fazendeiros e indígenas não podem ser resolvidos
unicamente com os olhos voltados para a legislação civil comum, como se o problema fosse
eminentemente patrimonial. A lei civil sabidamente não foi concebida para resolver a questão indígena,
que abrange aspectos sociais, históricos e culturais bastante importantes e, exatamente por isso,
tutelados pela Constituição Federal.

2 . No confronto entre dois bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal, cumpre ao
Poder Judiciário proteger o mais valioso.

3. Não são convenientes e comprometem a segurança jurídica as constantes alterações do
estado de coisas, promovidas em caráter provisório pelo Poder Judiciário.



4. Constatando-se nos autos que um dos sujeitos do contraditório valeu-se de linguagem
ofensiva à Justiça, afirmando que ela será desonesta caso não decida em determinado sentido, cumpre
ordenar o riscamento das expressões injuriosas, nos termos do art. 15, caput, do Código de Processo
Civil.

5. Agravo provido”. (grifo nosso.)
(TRF/3ªR, 2ª Turma, AI 224.891, Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 07.02.2006, v.u,

DJU 17.02.2006, p. 405.)
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÍNDIOS QUE SE

ENCONTRAM NA MARGEM DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE QUE, DESCUMPRINDO LIMINAR
JUDICIAL, OS ÍNDIOS INVADIRAM A FAZENDA DO AUTOR. DECISÃO QUE DETERMINA AO
CACIQUE QUE SE ABSTENHA DE INCENTIVAR A INVASÃO E QUE ORDENA À FUNAI A REMOÇÃO
DOS ÍNDIOS “PARA LOCAL DISTANTE”. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
PARCIALMENTE.

1. O agravo é recurso destinado à revisão das decisões interlocutórias proferidas em
primeiro grau, não servindo à argüição de matérias novas, não submetidas ao juízo singular e que,
segundo a lei, encontram lugar na contestação.

2. Não merece censura a decisão que, visando a assegurar o cumprimento de medida
liminar possessória anteriormente deferida, determina a intimação do líder indígena para que se
abstenha de incentivar ou autorizar nova turbação ou esbulho.

3 . Os conflitos possessórios entre fazendeiros e indígenas não podem ser resolvidos
unicamente com os olhos voltados para a legislação civil comum, como se o problema fosse
eminentemente patrimonial. A lei civil sabidamente não foi concebida para resolver a questão indígena,
que abrange aspectos sociais, históricos e culturais bastante importantes e, exatamente por isso,
tutelados pela Constituição Federal.

4 . Não se mostra razoável a determinação, dirigida à FUNAI, para que promova, em dez
dias, a remoção de índios instalados à margem de rodovia, levando-os para “local distante” e não
definido.

5. Agravo parcialmente conhecido e provido em parte”. (grifou-se.)
(TRF/3ªR, 2ª Turma, AI 202.940/MS, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j.

31.05.2005, v.u, DJU 10.06.2005, p. 385.)
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO INDÍGENA. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO PROVISÓRIA.
CONSTRUÇÃO DE CASAS DE MORADIA E DE CASA DE REZA EM PARQUE ESTADUAL.
RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo monocrático que,
em sede de ação civil pública, determinou o cumprimento de várias providências, tendo em vista a
ocupação provisória, por parte de indígenas, do Parque Estadual Xixová-Japuí, localizado em São
Vicente, no litoral do Estado de São Paulo, inclusive determinando à FUNAI que providenciasse a
construção de oito casas e mais uma casa de reza, para a acomodação das famílias.

2. A decisão, no ponto em que atacada, mostra-se adequada para a proteção dos interesses
tutelados constitucionalmente em favor das comunidades indígenas e não padece de nenhuma
ilegalidade e sequer tem o caráter de situação consumada, conquanto, em face do deslinde futuro da
demanda, as casas construídas segundo os padrões tradicionais da cultura indígena, poderão,
eventualmente, ser removidas, ensejando a completa recuperação da área, aliás, já degradada e,
portanto, não implicou prejuízo ao meio ambiente que já não fora anteriormente experimentado.

3. Na verdade, os agravantes não apontam, objetivamente, fato concreto que demonstre o
alegado dano ambiental, conquanto, as casas ocupadas pelos indígenas e a casa de reza, conforme
construídas, integram-se ao meio ambiente e não implicam prejuízo ou dano a este.

4. Não se deve olvidar que o caso em tela envolve interesses sociais relevantes, todos
tutelados pela Constituição Federal de 1988, pois, se de um lado, todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo
ser preservado para as presentes e futuras gerações (art. 225), não se ignorando, outrossim, que a Mata
Atlântica é patrimônio nacional, de outro lado, são reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art. 231).

5. Como se verifica, a Constituição da República reconhece os direitos originários dos povos
indígenas sobre a terra, direito esse anterior à criação do próprio Estado Brasileiro, sendo que a
demarcação apenas evidencia os limites das terras indígenas, sendo necessário o estudo antropológico
aludido, porém, até a solução da demanda de forma definitiva, não é sensato pretender a remoção dos
índios da área por eles ocupada, até porque nenhuma prova indica para qualquer prejuízo ao meio
ambiente em razão da permanência deles na área do mencionado Parque Estadual.

6. Agravo de instrumento improvido”. (grifou-se.)
(TRF/3ªR, 2ª Turma, AI 224.576, Rel. Juiz Conv. Valdeci dos Santos, j. 24.03.2009,

v.u, DJE 02.04.2009, p. 211.)
 
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.

REINTEGRAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL. LAUDO ANTROPOLÓGICO. TERRAS
TRADICIONALMENTE INDÍGENAS. DIREITO À POSSE DOS INDÍGENAS É ORIGINÁRIO E NÃO
ADQUIRIDO. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE O INTERESSE DE GRUPOS INDÍGENAS E O PATRIMÔNIO
PARTICULAR DE FAZENDEIROS. DEVE PREVALECER O PRIMEIRO, QUE ENVOLVE O COLETIVO.
DIREITO À VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVASÃO DESCARACTERIZADA. ÍNDIOS
NÃO SÃO ABSOLUTAMENTE CAPAZES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



- Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, em
ação de reintegração de posse, deferiu liminar aos proprietários e a imediata retirada dos indígenas que
haviam ocupado a Fazenda Sombrerito.

- A Constituição Federal garante proteção aos índios, à sua cultura, terras, recursos hídricos
e minerais e de removibilidade condicionada à aprovação do Congresso Nacional, conforme determinam
os art. 231 e 232.

- O relatório antropológico de identificação e delimitação da terra indígena Sombrerito,
elaborado por grupo técnico da FUNAI e coordenado pelo antropólogo Roberto Salviani, identifica o
imóvel objeto do pedido de reintegração como localizado em terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios Guarani Ñandeva. O documento descreve todo o histórico de ocupação da tribo indígena na
região e como seus membros acabaram sendo mortos ou expulsos pelos fazendeiros e colonos. Conclui-
se que a posse dos Guarani Ñandeva é originária e precedente à dos demandantes, o que descaracteriza
a qualificação de esbulho e infirma eventuais títulos existentes. É o que se extrai do art. 231, § 6º, da CF.
Ante a situação estabelecida no tocante à ocupação indígena da Fazenda Sombrerito e, em especial, às
precárias condições de sobrevivência por que os índios estavam passando, principalmente as crianças,
não se deve buscar o uso da força, mas sempre a conciliação. Os indígenas não se furtaram a ela e
aguardavam eventual proposta de acordo por parte dos fazendeiros, que desistiram de prosseguir com
as negociações, ante o deferimento da expedição de mandado de reintegração de posse.

- Na contraposição entre os valores envolvidos, como o interesse de grupos indígenas e o
patrimônio particular de fazendeiros, deve prevalecer o primeiro, que envolve o coletivo. Os conflitos
entre os indígenas e fazendeiros têm sido violentos e acarretaram na morte e em tortura de membros
da tribo, conforme portaria inaugural de inquérito policial. Não se pode olvidar que o direito à vida e o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, caput e inc. III, da CF) devem se sobrepor ao direito de
propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CF). O relacionamento dos índios com a terra não representa a mera
exploração econômica. No caso, quase duas centenas de indígenas dependem do cultivo da terra que
legitimamente lhes pertence para subsistência dos próprios membros e proteção aos seus costumes e
tradições.

- A demarcação da região apenas confirmará a posse que incumbe aos indígenas há séculos
e não se caracteriza como título aquisitivo de posse ou de constituição da ocupação. O direito à posse
dos indígenas não é derivado, mas originário, porque a Constituição Federal assim o definiu. Não se
aplicam os art. 1201, § único, 1210, § 2º e 1211 do CC nem os art. 926 e 927 do CPC. O processo
demarcatório tem como objetivo a fixação dos limites do território pertencente à União, ao qual será
dada destinação específica, e culmina com o registro em cartório imobiliário, ato que tem caráter de
publicidade e não de legitimação.

- Não há que se falar que os indígenas agiram com propósitos deliberados de invadir a
fazenda ou expulsar os moradores. Em razão de não serem afeitos à civilização e desconhecerem todo o
trâmite do processo de demarcação das terras, bem como as implicações jurídicas de seus atos. Não se
pode tratar os silvícolas como absolutamente capazes e exigir o discernimento próprio de um indivíduo
civilizado, inclusive o CC de 2002 estabelece no § único do art. 4º que a legislação especial regulará
acerca da capacidade dos índios.

- Agravo de instrumento provido, a fim de reformar a decisão para que seja obstada a
retirada dos indígenas Guarani Ñandeva da Fazenda Sombrerito. Agravo regimental prejudicado”.
(grifou-se.)

(TRF/3ªR, 5ª Turma, AI 242.015/MS, Rel. Des. André Nabarrete, j. 05.12.2005, v.m,
DJU 22.01.2008.)

 
 
               Assim sendo, diante de uma situação tão extrema como a apresentada, é

imprescindível que o Judiciário resguarde a integridade de todos os envolvidos, mitigando
momentaneamente o direito à propriedade, com fundamento na sua função social.

 
 
 

[1] G. Tepedino, Contornos constitucionais da propriedade privada , in Temas de direito civil ,
Rio de Janeiro, Renovar, 2008, pp. 335/338.

 
SÍNTESE DAS TESES DE DEFESA MÍNIMA EM VIGOR QUANDO O OBJETO

JUDICIALIZADO É DOMÍNIO
 

9. Eis descrição consolidada das teses de defesa mínima da AGU, relacionadas com
participação da FUNAI, por meio da sua PFE, no que interessa a processos judiciais que
abranjam domínio demarcatório:
10. No que se refere ao debate sobre propriedade (domínio), a AGU tem posição
fixada no sentido de que quando a situação já judicializada ou a ser judicializada envolver
áreas indígenas já declaradas ou homologadas, conforme atestado fornecido pela área
técnica, deverá haver intervenção obrigatória do órgão de representação da autarquia
indigenista, observando-se argumentação mínima.
11. No que se refere ao debate sobre propriedade (domínio), a AGU tem posição
fixada no sentido de que quando a situação já judicializada ou a ser judicializada envolver
áreas indígenas somente reivindicadas ou tão-somente com RCID aprovado, conforme
atestado fornecido pela área técnica, o órgão de representação da autarquia indigenista
poderá abster-se de ingressar em juízo, uma vez que a intervenção, nesses casos, em regra
não será útil nem necessária (a decisão é da Presidência da FUNAI).



12. Não há debate sobre propriedade (domínio) inexistindo ao menos reivindicatória
de interesse fundiário indígena admitida pela FUNAI, nos termos do Decreto 1775/96.

 
SÍNTESE DAS TESES DE DEFESA MÍNIMA EM VIGOR QUANDO O OBJETO

JUDICIALIZADO É A POSSE
 

13. Eis descrição consolidada das teses de defesa mínima da AGU, relacionadas com
participação da FUNAI, por meio da sua PFE, no que interessa a posse indígena (relação de fato entre
indígenas e sua territorialidade tradicional):
14. Nas situações em que existe posse indígena, mesmo em desrespeito ao marco
temporal constitucional (fixado na PET 3388/RR e em debate atual do RE 1017365 -
Repercussão Geral 1031 - STF) e em detrimento de ações possessórias movidas por
particular com base em título de domínio (posse como exteriorização da propriedade), é
imprescindível que o judiciário resguarde a integridade de todos os envolvidos, mitigando
momentaneamente o direito à propriedade, com fundamento na sua função social, qual seja,
no caso concreto: a permanência dos indígenas em área invadida que, nesse caso, seria
encarada como direito fundamental de retomada.
15. Mesmo inexistindo RCID aprovado pela FUNAI, havendo fortes indícios de
ocupação tradicional indígena, conforme atestado fornecido pela área técnica da FUNAI, o
órgão de representação da autarquia indigenista deverá intervir, observando-se
argumentação mínima. Isso decorre, segundo a tese de defesa mínima, do fato de que a
Constituição Federal de 1988 assegura às comunidades indígenas a POSSE PERMANENTE
sobre tais terras, tendo este estado de fato contornos constitucionais, não se aplicando o
regime jurídico tradicional do Código Civil acerca da posse, apenas utilizado supletivamente,
no que for compatível com o direito publicístico constitucional.
16. Havendo confronto entre a posse indígena, de conteúdo histórico e constitucional,
ancorada no instituto do indigenato, e a posse particular, de contornos civilísticos, deve-se
dar primazia à primeira.
17. Na aparente colisão dos princípios constitucionais relativos ao direito
à propriedade e à dignidade da comunidade indígena, deve prevalecer o último, inclusive por
expressa opção do Poder Constituinte Originário.
18. A posse indígena revela-se anterior, de berço imemorial e congênito.
19. Existindo RCID aprovado, portaria declaratória ou decreto homologatório, o órgão
de representação da autarquia indigenista deverá intervir, observando-se argumentação
mínima (essa premissa é lógica, ante o mérito da tese de defesa mínima descrito nos itens
precedentes desse tópíco). Em outros termos, uma vez instaurado o processo demarcatório a
intervenção da FUNAI é obrigatório independentemente da fase em que o mesmo se
encontre.

 
CRÍTICAS NECESSÁRIAS ÀS TESES DE DEFESA MÍNIMA DA AGU EM TEMA FUNDIÁRIO

INDÍGENA: DOMÍNIO
 

20.  No que se refere às teses de defesa mínima relacionadas com o domínio, uma primeira
crítica necessária a ser estabelecida diz respeito ao fato de que só existe domínio da União, nos termos
do Decreto nº 1775/96, após homologação presidencial da posse tradicional e transcrição cartorária da
área, nos termos da Lei nº 6.015/73.
21. Em outros termos, no momento em que se estabelece como obrigatória a defesa de
domínio, pelo órgão de representação da AGU, havendo apenas Portaria Declaratória do MJSP, está-se a
estabelecer que haja defesa de um domínio que ainda não existe. A Portaria Declaratória apenas
homologa uma delimitação físico-territorial proposta pela FUNAI a criar um polígono fundiário sobre o
qual haverá futura propriedade territorial da União.
22. Desse modo, no que se refere a ações judiciais em que se discute domínio, como por
exemplo em ações de usucapião movidas por particulares visando obter título de propriedade relativa a
área incidente em estudo de identificação e delimitação em curso junto à FUNAI, e mesmo em situações
nas quais a propriedade que se quer obter incide em área declarada como de posse tradicional
indígena, o mais razoável seria estabelecer como facultativa a participação do órgão de representação
da Entidade Indigenista, inclusive por falta de interesse-utilidade.
23. É que se o processo demarcatório for a termo final, com homologação presidencial, todos os
títulos de domínio estarão desconstituídos supervenientemente, inclusive aqueles adquiridos por força
de ação judicial, uma vez que terras indígenas homologadas são bens da União, conforme determinação
constitucional (art. 20, XI, da CF/88) e, dessa forma, gravados com a cláusula de impenhorabilidade,
imprescritibilidade e impossibilidade de oneração.
24. Isto posto, considera-se razoável a edição do seguinte núcleo de tese mínima: Em ações
judiciais envolvendo interesse fundiário indígena calcado em tradicionalidade de ocupação,
nas quais se discute domínio, é somente obrigatória a intervenção do órgão de
representação judicial da FUNAI nos caso em que a área em disputa é homologada por
decreto presidencial, pois somente aí se tem uma patrimonialidade imobiliária da União que
precisa ser defendida em seus caracteres de impenhorabilidade, imprescritibilidade e
impossibilidade de oneração.

 
 CRÍTICAS NECESSÁRIAS ÀS TESES DE DEFESA MÍNIMA DA AGU EM TEMA FUNDIÁRIO

INDÍGENA: POSSE 
 

25. A posse é uma relação de fato, e não de direito. Apesar disso é impossível o pleno



resguardo da segurança jurídica se a defesa da posse ocorre em relação a uma área não delimitada. Nas
situações em que ainda não existe um perímetro territorial, fazer a defesa da posse indígena,
considerado o sinalagma que no mais das vezes coloca essa posse em confronto com a posse e
propriedade de particulares, fragiliza a FUNAI inclusive sob ótica financeiro-patrimonial (não são poucas
as ações de indenização por afetação da posse privada antes da decisão final sobre a demarcação).
26. Assim, é certo que a participação da FUNAI antes da área estar completamente delimitada,
é temerário, de modo que é preciso responder à seguinte pergunta: quando a área em processo de
demarcação encontra-se com polígono minimamente definido?
27. A resposta encontra-se na exegese do Decreto 1775/96. Com efeito, o Relatório da FUNAI -
RCID - opera uma proposta ao Ministério da Justiça, com base em laudo antropológico, sobre a
identificação da comunidade e a delimitação territorial suficiente à preservação da reprodução cultural,
sobrevivência e tradicionalidade de ocupação.
28. A Portaria do Ministério da Justiça é homologatória dessa proposta, sobretudo no que se
refere ao perímetro a ser demarcado. Assim, a Portaria do Ministério da Justiça é Declaratória da
presença indígena e dos limites territoriais que refletem a tradicionalidade de ocupação.
29. Assim, somente após a Portaria Declaratória do MJSP é que a FUNAI poderia atuar, sem
riscos, relativamente à posse indígena, pois somente após esse ato é que se sabe sobre qual porção
territorial ocorre essa posse indígena. Atuação processual antes disso baseia-se em ilação, com riscos de
atingimento desnecessário ao Direito Fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta
Republicana.
30. Assim, uma primeira conclusão vai no sentido de que a atuação processual da FUNAI em
relação à posse indígena só deveria ocorrer após a Portaria Declaratória do MJSP (sem limites
geográficos não há segurança jurídica para a defesa).
31.  Há, entretanto, dois pontos a mais a serem trazidos ao debate: a) A FUNAI não abraçou a
tese da imemoriabilidade da posse indígena quando da edição de vários atos normativos após 2019, em
obediência inclusive à tese do marco temporal, fixada pelo STF na PET 3388/RR. Um desses atos foi a
Instrução Normativa nº 09/2020-FUNAI, lançada com base na repercussão do marco temporal na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esses novos entendimentos pretorianos tentam dar
melhor equilíbrio e harmonização entre o artigo 5º, inciso XXII e artigo 231 da CF/88; b) A posse
particular, em relação a territórios tradicionais indígenas, é quase sempre baseada em títulos de
domínio que são inexoravelmente desconstituídos caso haja a edição de Decreto Homologatório 
Presidencial, última fase decisória, em termos fundiários, do processo demarcatório.
32. Esses dois pontos assinalam a possibilidade, também razoável, de que a atuação processual
da FUNAI, no que se refere à posse indígena, também só ocorra após o Decreto  Presidencial
Homologatório.
33. Em outros termos, tanto a tese mínima no sentido da atuação obrigatória somente após a
Portaria Declaratória do MJSP, como a tese mínima no sentido da atuação obrigatória somente após o
Decreto Presidencial homologatório, possuem respaldo constitucional.
34. Contudo, sob a ótica processual do interesse-utilidade da intervenção e sob a ótica da
uniformização de entendimento no seio da Entidade Indigenista, a melhor hipótese é a manutenção da
tese que não abriga a natureza imemorial e congênita da posse indígena, na esteira da jurisprudência do
STJ, mantendo-se a atuação processual da FUNAI apenas após o decreto presidencial homologatório.
35. Assim, existem dois núcleos de teses de defesa mínima razoáveis sobre atuação processual
acerca de posse indígena pela FUNAI, a saber:
36. a ) Em ações judiciais envolvendo interesse fundiário indígena calcado em
tradicionalidade de ocupação, nas quais se discute posse indígena, é somente obrigatória a
intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em que a área em disputa
é declarada por Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pois somente aí se
tem um polígono que traga segurança jurídica à atuação em juízo. 
37. b ) Em ações judiciais envolvendo interesse fundiário indígena calcado em
tradicionalidade de ocupação, nas quais se discute posse indígena, é somente obrigatória a
intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em que a área em disputa
é homologada por decreto presidencial, pois a atuação antes disso carece de interesse-
utilidade, uma vez que caso demarcada a área a posse particular decorrente de título de
propriedade será anulada ou haverá a desintrusão/extrusão dos posseiros,
independentemente do fundamento da posse.
38.  
39. Considerando entretanto a necessidade de uniformização da interpretação a respeito do
tema fundiário indígena, tendo em vista a edição da IN 9/2020-FUNAI e outros atos normativos após
2019, opta-se pela tese inscrita no item b, acima.

 
NOVA DIRETRIZ INTERPRETATIVA DA PRESIDÊNCIA E DA DIRETORIA COLEGIADA DA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
 

40. Conforme sequencial 1 desse NUP consignou-se que o interesse processual da FUNAI deve
restringir-se às judicializações em que a defesa se volte à proteção de áreas indígenas já homologadas
por decreto presidencial, ante as razões jurídicas, históricas e antropológicas presentes na peça
produzida pela Presidência da FUNAI.
41. A manifestação do dirigente máximo da Funai uniformiza para os processos
judiciais entendimento segundo o qual tão-só com a homologação da demarcação territorial por meio de
Decreto Presidencial, nos termos do art. 5º, do DECRETO No 1.775, DE 8 DE JANEIRO DE 1996, é que a
área efetiva e substancialmente se qualifica como terra indígena.
42. Não se pode afirmar que a escolha da autarquia pela não atuação nos processos em que se
discute posse e propriedade antes da homologação presidencial aflija direitos indígenas, posto que se o



processo demarcatório em curso (fases de identificação, delimitação e declaração) for a termo, com ato
presidencial, todos os títulos de propriedade privada incidentes no todo ou em parte sobre a área
demarcada serão nulificados, garantida a indenização pelas benfeitorias de boa-fé, com desintrusão
posterior de todos os proprietários e posseiros privados que estejam na área.
43. A Presidência traz farto material jurisprudencial para justificar a posição.
44. Com efeito, nenhuma posse ou propriedade privada se sobrepõe ao conteúdo do art. 231,
§6º, CF, face ao seu ínsito, insuperável e inequívoco efeito obliterador das relações jurídicas que se
processam sobre os imóveis incidentes total ou parcialmente em Terra Indígena homologada. 
45. A norma constitucional em referência prevê que São nulos e extintos, não produzindo
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
de modo que a A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que
dispunha o art. 859 do CC/1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e parágrafos do vigente Código Civil,
não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, pois a Constituição da República pré-
excluiu do comércio jurídico as terras indígenas res extra commercium, proclamando a nulidade e
declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas ,
mesmo que tais títulos tenham sido constituídos por sentença judicial transitada em julgado, conforme,
inclusive, a própria tese em superação.
46. Aflora-se, ao fim dessa construção, que houve apenas e tão-somente adequação do
momento da tutela judicial da área para depois da homologação do procedimento demarcatório por
Decreto Presidencial, quando, efetiva e concretamente, a área é qualificada como terra da União. 
47. Assim, o objeto desses autos se relaciona com a atuação judicial da FUNAI em processos
nos quais existem interesses fundiários indígenas, seja em nível de domínio da União como de posse de
povos e comunidades indígenas antes de homologação presidencial da área, de modo que o caso
pede elaboração de opinativo em exegese à Portaria AGU 839/2010, forte no artigo 241, inciso V, do
Regimento Interno da FUNAI, como artigo 25, inciso V, do Estatuto da FUNAI, para fixação de uma linha
de atuação abstrata da PFE/FUNAI, em revisão a teses de defesa judicial mínima da AGU que precisam
ser revistas, seja por se mostrarem ultrapassadas, seja por não se coadunarem com o atual norte
governamental da política pública indígena.
48. A complexidade do tema foi bem assinalada, de modo tecnicamente correto, na COTA n.
00168/2020/COAF-AUTO/PFE-FUNAI/PGF/AGU (NUP 00679.000955/2020-46), que tomo a
liberdade de parcialmente transcrever, ad literam:

 
Verifico que o órgão sustenta ser necessário ultimar-se o processo demarcatório, de modo
que se legitime a atuação da Funai. Todavia, a posição não é final, podendo ser revista ou,
acrescento, dosada, pela DPT, Presidência ou PFE.

Inicio esse debate. De minha parte, estou alinhado ao posicionamento da área técnica.
Porém, em parte.

Explico. O autor da ação possessória deve comprovar a sua posse (art. 561, I, CPC). Essa
prova exige minimamente a discriminação da área que será tutelada, pois responde à
pergunta: qual a sua posse, qual a área a ser protegida. A posse indígena, a seu turno, tem
certas peculiaridades. Tais peculiaridades não dispensam que se apresente ao juízo o
polígono sobre o qual recairá a proteção possessória.

Ora, a Funai tem o dever de proteger a posse dos indígenas como agente executivo da
União (CF, art. 231). Esse dever, de um lado, independe da comprovação da propriedade,
eis que há distinção entre os institutos. Todavia, de outro, não pode a assistência da Funai
ser uma aventura. É dizer, deve haver elementos probatórios mínimos que justifiquem sua
atuação.

Nessa linha de raciocínio, considero como elemento probatório mínimo a publicação do
RCID. 

Assim, a publicação do RCID justificaria e embasaria, como elemento objetivo, a atuação da
Funai na defesa da posse indígena.

Todavia, em consonância com o que argumentado pela área técnica, pondero que a
publicação de RCID não justificaria a intervenção da FUNAI nos casos em que envolver
imóveis com título de propriedade. Por quê? Por pelo menos duas razões. Uma, que o RCID
não é título desconstitutivo da propriedade. Duas, porque sustentar que a propriedade não
faz presumir a posse, como se tem defendido largamente, doutrina e jurisprudência, faz
letra morta a proteção constitucional da propriedade. Afinal, a propriedade sem a posse, é
um nada - é só um pedaço de papel.

Por fim, lembro que nos casos em que a Funai não puder oficiar, aos indígenas é
assegurado o direito de exercer, como protagonistas e em nome próprio, a defesa dos seus
direitos (art. 232, CF).  

 
49. Com efeito, a área técnica da FUNAI, de maneira bem precisa, posicionou-se em relação ao
caso concreto, nos seguintes termos a seguir transcritos:

 
Assim sendo, considerando-se que área não homologada significa área que não se
encontrasob domínio da União e que, em relação à FUNAI, o Decreto n° 1.775/1996
disciplina o entendimento dedominialidade da União em relação a imóveis de usufruto
exclusivo indígenas denominados terrasindígenas de acordo com os Artigos n° 5, n° 6 e n°
7, determinando que a demarcação das terras indígenas deve obedecer à procedimento
administrativo previsto naquele Decreto, sendo homologada apenas esomente apenas
mediante Decreto Presidencial, e apenas após esta homologação é que a mesma
seráregistrada em nome da União com usufruto indígena, integrando só a partir de então o



domínio da União eque pelo princípio de impessoalidade a FUNAI deve se manifestar
apenas naqueles processoshomologados, evitando-se paixões ou interesses pessoais, e,
nesse sentido, a manifestação deste setortécnico é de que não seja a FUNAI o agente
Estatal a judicializar direitos de posse ou propriedadeem áreas em que não possui domínio
ou propriedade, ressaltando-se que este entendimento pode serreformado pela DPT,
Presidência da FUNAI ou PFE, caso entendam de maneira divergente.

 
50. Isto posto, o que se tem é um debate instaurado quanto aos requisitos objetivos
mínimos para a defesa territorial indígena, considerado o momento demarcatório e tendo em vista
proteção possessória e proteção de domínio, que não se confundem na teoria geral do direito privado e
nem na teoria constitucional.
51. Em relação a esse tema já existem teses de defesa mínima estabelecidas pela Advocacia-
Geral da União, já transcritas, e que discrepam, em alguns pontos, do quanto defendido em uma ou
outra das análises acima transcritas, de modo que penso ser a oportunidade paradigmática para
enfrentamento da questão com vistas, se for o caso, a iniciar inclusive a reformulação/adequação dessas
teses às opções políticas, todas constitucionais, abraçadas pelo atual governo do Brasil, fixando-se um
norte uniformizador atualizado para a atuação da FUNAI (e a Presidência da FUNAI decidiu por isso no
doc de seq.1).

 
NOVAS TESES DE DEFESA MÍNIMA SOBRE INTERESSE PROCESSUAL QUANDO EM

DEBATE O TEMA FUNDIÁRIO INDÍGENA POR TRADICIONALIDADE DE OCUPAÇÃO (EM
SUBMISSÃO AO DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO DA PGF)

 
52. Ante o exposto, submetem-se ao Departamento de Contencioso da PGF as seguintes teses
de defesa mínima no tocante ao tema fundiário indígena por tradicionalidade de ocupação (formulação
de domínio da União e Usufruto exclusivo indígena por meio de processo demarcatório), com base nos
requisitos presentes no artigo 5º da Portaria PGF nº 931, de 10 de novembro de 2011:

 
 

TESE DE DEFESA MÍNIMA 1:
 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DIREITOS REAIS: DOMÍNIO

FEVEREIRO DE 2021
NUP SAPIENS 08620.010608/2020-17

 
AÇÃO: REIVINDICATÓRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1228 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO:

AÇÕES DE NATUREZA REAL QUE TENHAM COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO A PROPRIEDADE E O DIREITO
DE SEQUELA INERENTE A ELA. AÇÕES EM QUE O OBJETO SEJA PROPRIEDADE EM ÁREA QUE ESTEJA
PASSANDO POR PROCESSO DEMARCATÓRIO (EXEMPLOS MAIS CORRIQUEIROS: USUCAPIÃO SOBRE ÁREA
QUE ESTEJA PASSANDO POR PROCESSO DEMARCATÓRIO/DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA SOBRE ÁREA QUE
ESTEJA PASSANDO POR PROCESSO DEMARCATÓRIO/INDENIZAÇÃO COM BASE EM DOMÍNIO
SOBRE SOBRE ÁREA QUE ESTEJA PASSANDO POR PROCESSO DEMARCATÓRIO )

PEDIDOS/OBJETO/MÉRITO: AÇÕES DE NATUREZA REAL QUE TENHAM COMO
FUNDAMENTO DO PEDIDO A PROPRIEDADE E O DIREITO DE SEQUELA INERENTE A ELA EM ÁREA
INDÍGENA OU POTENCIALMENTE INDÍGENA.

SITUAÇÕES ABRANGIDAS: QUANDO, TENDO SIDO ABERTO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE DEMARCAÇÃO DE ÁREA, POR TRADICIONALIDADE DE OCUPAÇÃO, PARTICULARES REIVINDICAM
PROPRIEDADE SOBRE GLEBAS INCIDENTES NO TODO OU EM PARTE SOBRE A MESMA ÁREA, EM ESTUDO,
DECLARADA, HOMOLOGADA OU REGULARIZADA.

ELEMENTOS DE FATO NECESSÁRIOS E ONDE PODEM SER OBTIDOS: Ao se deparar
com processos judiciais nos termos descritos nos tópicos precedentes (pedido/situação), o procurador
oficiante deverá solicitar subsídios à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI quanto à situação da área
em litígio e decisão da Presidência da FUNAI quanto a existência ou não de interesse processual da
Entidade Indigenista, nos termos estatutários e regimentais. Por subsídios entenda-se a formulação das
seguintes indagações mínimas: a) Existe processo demarcatório em curso no que diz respeito à área em
disputa? b) Havendo processo demarcatório, qual o seu estágio atual? c) Há interesse processual da
FUNAI em integrar a lide, contrariamente aos interesses de alguma das partes?

PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA: Não se aplica
PREQUESTIONAMENTO: Artigo 5º inciso XXII, 231 e 232 da Constituição Federal de 1988/

Art. 1228 do Código Civil Brasileiro/ Artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudencial:
Pet 3388/RR - STF.
“Administrativo. Mandado de Segurança. Processo de Demarcação de Área Indígena.

Ofensa ao Devido Processo Legal: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade
do ato administrativo. A observância do art. 9º, do Dec. 1.775/1996 não cumpre a exigência
constitucional de se ser fiel, em qualquer tipo de procedimento administrativo, aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Não houve “in casu”, oportunidade aos interessados (proprietários e
posseiros) de terem seus títulos dominiais examinados e suas provas depositadas nos autos, o que
acarreta a nulidade do ato administrativo questionado. Segurança concedida”. (MS 4802/DF – STJ –
Relator Ministro José Delgado – DJ 19/12/1997);

“Administrativo. Processo Administrativo de Demarcação de Área Indígena. Rigorosa
Observância dos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa: Necessidade. Precedente



do STJ. Segurança Concedida. Por força do art. 5º, LV, da CF/88, os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa devem ser rigorosamente observados nos processos administrativos de
demarcação de área indígena. Precedente da Seção de Direito Público do STJ: MS 4802/DF. Segurança
concedida”. (MS 4819/DF – STJ – Relator Ministro Adhemar Maciel – DJ 10/12/1997);

“Somente quando concluída a demarcação e adotados os procedimentos legais dela,
reinvestida a União na posse, a transferirá à etnia. Como bem frisou o magistrado, "esse é de ser
reconhecido como o devido processo legal material. Qualquer outro, por mais que aparentemente justo
possa parecer, é de ser rechaçado por incompatível com o ordenamento jurídico". Como se vê, diante da
falta de demarcação advinda de procedimento regular, não se pode falar em área tradicionalmente
indígena. Não há que se falar em melhor posse dos índios ou melhor domínio da União. O que se tem em
pauta, neste caso, é a imperiosa observância dos procedimentos normativos para que ninguém seja
privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CR). Em suma, o que se impõe é o
resguardo da segurança jurídica” (AC 2005.81.00.001542-2 – TRF da 5ª Região – Relatora
Desembargadora Federal Cíntia Menezes Brunetta – DJ 09/08/2012);

“De invocar-se, ainda, a advertência do saudoso Ministro Décio Miranda, em voto proferido
no MS n. 20.215, julgado à luz da Carta de 1969, in verbis: "O mau uso da utilização das benesses
facultada pelo art. 198 da Constituição Federal desestabiliza toda a base de sustentação em que se
fundamenta a sociedade brasileira - respeito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade isto
porque a falta de critério ou gabarito no estabelecimento das reservas ou modificações destas, com
adoção de soluções simplistas, pretendendo desconhecer direitos legitimamente tutelados e
desprezando princípios consagrados pela Constituição Federal, no que concerne a direitos e garantias
individuais. O problema é tão alarmante que a segurança dos títulos dominiais, princípio que norteia a
estabilidade social, mormente quando expedidos pelo Poder Público - União, Estados e Municípios -
torna nulas face às malsinadas e constantes ampliações de reservas, eis que um título até então válido,
justo título, passa, por arte de simples decreto, a se enquadrar nas condições previstas no art. 198, § III
da Constituição Federal e, por mera propositura do órgão tutelar dos silvícolas, é encampada pela
autoridade maior do Poder Executivo, nem sempre bem informada da real situação da área." Daí, a
necessidade de os atos demarcatórios de tais terras serem precedidos de audiência dos Estados e dos
particulares, confrontantes da área demarcanda, a fim de virem, se for o caso, defender o seu direito,
sendo irrecusável que antes do afastamento das eventuais dúvidas suscitadas não poderá haver
homologação da demarcação, visto não se poder falar em homologação de litígio e nem, tampouco, em
composição de controvérsia por meio de homologação, porquanto, conforme elementar lição de
processo, "a homologação é ato com que o Estado confere eficácia ao que se deliberou, quanto à lide,
no negócio jurídico processual. Se há conflito de interesse sem acordo, não há falar em homologação.
De outra parte, não é possível, em nosso sistema jurídico, privar os litigantes, ainda que em processo
administrativo, do contraditório e da ampla defesa, não havendo, ademais, como despojar o pretenso
proprietário de imóveis de seus bens sem o devido processo legal que, no caso, não é o processo
administrativo, mas o judicial, dado ser a propriedade direito constitucionalmente assegurado, sendo
representado, no caso de imóveis, pela transcrição do respectivo título no registro imobiliário que, no
Brasil, goza da presunção de veracidade (art. 859 do CC), somente afastável a requerimento do
interessado - mediante audiência do Ministério Público e desde que não resulte prejuízo a terceiro -, ou
por sentença judicial definitiva (arts. 213 a 216 da Lei n. 6.015/1973). Não foi por outro motivo que a
Exposição de Motivos lnterministerial n. 62, de 16.06.1980, editada com a finalidade de "estabelecer
uma sistemática capaz de melhor operacionalizar e agilizar a análise de glebas destinadas a grupos
indígenas", recomendou, no item III, que se procedesse à "declaração de inexistência e ao
cancelamento da matrícula e registro dos imóveis vinculados aos títulos que, incidentes em terra de
posse imemorial dos índios, são nulos de pleno direito ... face à presunção do art. 859 do Código Civil e
pela Lei n. 6.015 de 1973, que dispõe sobre os registros públicos", recomendando, ainda, que " ... a
declaração de posse imemorial dos silvícolas sobre determinada área deverá ser precedida de
cuidadosos estudos, pela Funai, tendo em vista as conseqüências que essa declaração acarreta em
relação aos civilizados acaso instalados nessas áreas" (Ilmar Galvão, Terras Indígenas, Doutrina:
Superior Tribunal de Justiça – edição comemorativa 15 anos, Brasília, Brasília Jurídica, STJ, 2005, pág.
491/492);

“14. Abrangem os municípios criados o interior de duas áreas indígenas, a de São Marcos,
que estaria demarcada e já homologada por Decreto do Presidente da República, restando se ultime o
seu registro no respectivo Cartório de Imóveis e na Secretaria do Patrimônio da União e a de Raposa
Serra do Sol, que está em fase de reconhecimento estatal, pendente de atos administrativos
complementares. 15. Constato que, mesmo no caso das terras de São Marcos. Os registros que dariam
eficácia plena à demarcação homologada, estão suspensos em virtude da nova orientação de política
demarcatória sobre reservas de índios que passou a viger, e adotada pelo atual Governo Federal,
alterando as regras do Decreto 22/91. Por esse Decreto, que levou o n° 1.775/95, implementou-se nova
sistemática, admitindo o contraditório sobre as áreas identificadas como tradicionais dos indígenas,
como determina o seu artigo 9ª a admitir que “nas demarcações em curso, cujo Decreto homologatório
não tenha sido objeto de registro em cartório imobiliário ou na Secretaria de Patrimônio da União do
Ministério da Fazenda, os interessados poderão manifestar-se, nos termos do § 8ª do art. 2ª, no prazo de
noventa dias, contados da data da publicação deste Decreto.” 1 6 . Por isso mesmo, observo que em
nenhuma das duas situações acha-se perfectibilizado o ato demarcatório dessas terras, não sendo
possível ainda considerar-se como áreas reconhecidamente indígenas, pois padecem ambas,
dependentes que estão, de providências para a sua definição final, de complementação de seus
respectivos termos constitutivos” (ADI 1512/RR – STF – Relator Ministro Maurício Corrêa – DJ 07/11/96);

“Senhor Presidente, sou um escravo da lei. Admito que a lei possa dizer que os registro de
vigário são nulos e possa anular títulos de propriedade a partir de determinados princípios que a
coletividade imponha. E a realidade nesse País é que, antecedendo a todos, os índios aqui estavam. Não
se discute. Mas vive o país sob o império de lei fundamental, criadora de direitos às pessoas e de regras
para fazê-los respeitados. Não vejo como possa se afastar esses direitos por um mero ato do Poder
Executivo lastreado em parecer de comissão, seja ela composta de quem quer que seja, criada pelo



Estado e que estará, então, decidindo em seu próprio benefício. Admito o ato administrativo de
demarcação; mas a simples demarcação não poderá significar a negativa da posse do cidadão. Eu
próprio julguei mandado de segurança em que se impedia que proprietários e posseiros, homens que
implantaram uma fazenda com cerca de oito mil reses, com igrejas, com escolas, com vários hectares
de cana-de-açúcar, entrassem sequer na fazenda, porque se houvera declarado, por decreto que se
tratava de terra indígena. Por incrível que pareça, essa fazenda foi implantada com vultosos
financiamentos do Bando do Brasil e do Nordeste, ouvidos o Incra e o Ibama. Tais atos, me parece,
ferem a Constituição (art. 5º, XXII, XXXV, LIV e LV) e rasgam as Leis deste país e entendo que o
mandado de segurança, hoje uma ação consagrada como remédio constitucional, é adequado a se
impedir este abuso. Por isso é que, no caso, continuo achando que esses decretos, tanto o velho quanto
o novo, contém erros fundamentais que o maculam de inconstitucionalidades, razão por que acompanho
o voto do Sr. Ministro José Delgado” (AgRg no MS 4802/DF – STJ – Relator Ministro José Delgado – DJ
28/05/1997);

TESE:
Só existe domínio da União, nos termos do Decreto nº 1775/96, após homologação

presidencial da posse tradicional e transcrição cartorária da área, nos termos da Lei nº 6.015/73.
Em outros termos, no momento em que se estabelece como obrigatória a defesa de

domínio, pelo órgão de representação da AGU, havendo apenas Portaria Declaratória do MJSP, está-se a
estabelecer que haja defesa de um domínio que ainda não existe. A Portaria Declaratória apenas
homologa uma delimitação físico-territorial proposta pela FUNAI a criar um polígono fundiário sobre o
qual haverá futura propriedade territorial da União.

Desse modo, no que se refere a ações judiciais em que se discute domínio, como por
exemplo em ações de usucapião movidas por particulares visando obter título de propriedade relativa a
área incidente em estudo de identificação e delimitação em curso junto à FUNAI, e mesmo em situações
nas quais a propriedade que se quer obter incide em área declarada como de posse tradicional
indígena, o mais razoável seria estabelecer como facultativa a participação do órgão de representação
da Entidade Indigenista, inclusive por falta de interesse-utilidade.

É que se o processo demarcatório for a termo final, com homologação presidencial, todos os
títulos de domínio estarão desconstituídos supervenientemente, inclusive aqueles adquiridos por força
de ação judicial, uma vez que terras indígenas homologadas são bens da União, conforme determinação
constitucional (art. 20, XI, da CF/88) e, dessa forma, gravados com a cláusula de impenhorabilidade,
imprescritibilidade e impossibilidade de oneração.

Mérito da defesa: não existe pretensão real possível, por particular, a respeito de áreas
formalmente demarcadas como indígena por tradicionalidade de ocupação. Nenhuma posse ou
propriedade privada se sobrepõe ao conteúdo do art. 231, §6º, CF, face ao seu ínsito, insuperável e
inequívoco efeito obliterador das relações jurídicas que se processam sobre os imóveis incidentes total
ou parcialmente em Terra Indígena homologada. 

A norma constitucional em referência prevê que São nulos e extintos, não produzindo
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
de modo que a A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que
dispunha o art. 859 do CC/1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e parágrafos do vigente Código Civil,
não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, pois a Constituição da República pré-
excluiu do comércio jurídico as terras indígenas res extra commercium, proclamando a nulidade e
declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas ,
mesmo que tais títulos tenham sido constituídos por sentença judicial transitada em julgado, conforme,
inclusive, a própria tese em superação.

Preliminar 1: Havendo decreto homologatório presidencial sobre a área em disputa deverá
ser levantada preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, com base na impenhorabilidade,
imprescritibilidade e impossibilidade de oneração de bens da União, conforme artigo 20, inciso XI, artigo
183, §3º e artigo 192, parágrafo único, da Constituição da República.

Preliminar 2: Havendo decreto homologatório presidencial sobre a área em disputa deverá
ser levantada preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, com base no usufruto exclusivo indígena
contido no artigo 231 e 232 da Constituição Federal de 1988.

Conclusão: Em ações judiciais envolvendo interesse fundiário indígena calcado em
tradicionalidade de ocupação, nas quais se discute domínio, é somente obrigatória a
intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em que a área em disputa
é homologada por decreto presidencial, pois somente aí se tem uma patrimonialidade
imobiliária da União que precisa ser defendida em seus caracteres de impenhorabilidade,
imprescritibilidade e impossibilidade de oneração.

 
TESE DE DEFESA MÍNIMA 2:
 
 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DIREITOS REAIS: POSSE

FEVEREIRO DE 2021
NUP SAPIENS 08620.010608/2020-17

 
AÇÃO: POSSESSÓRIAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 554 A 568 DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL BRASILEIRO: AÇÕES DE NATUREZA REAL QUE TENHAM COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO A POSSE,
DIRETA OU INDIRETA, E O DIREITO DE SEQUELA INERENTE A ELA. AÇÕES POSSESSÓRIAS EM QUE O
OBJETO SE REPORTE A ÁREA QUE ESTEJA PASSANDO POR PROCESSO DEMARCATÓRIO (EXEMPLOS MAIS
CORRIQUEIROS: AS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E O INTERDITO PROIBITÓRIO. A AÇÃO



DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CABERÁ QUANDO HOUVER ESBULHO À POSSE, OU SEJA, PERDA TOTAL DA
POSSE, RAZÃO PELA QUAL O POSSUIDOR TERÁ DIREITO A SER REINTEGRADO. A AÇÃO DE MANUTENÇÃO
CABERÁ QUANDO HOUVER À POSSE TURBAÇÃO, OU SEJA, QUANDO EXISTIR UM IMPEDIMENTO AO
EXERCÍCIO PLENO DA POSSE PELO POSSUIDOR. O INTERDITO PROIBITÓRIO DEVERÁ SER PROPOSTO
QUANDO HOUVER AMEAÇA À POSSE, UM RISCO IMINENTE, SEJA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO)

PEDIDOS/OBJETO/MÉRITO: AÇÕES DE NATUREZA REAL QUE TENHAM COMO
FUNDAMENTO DO PEDIDO A POSSE E O DIREITO DE SEQUELA INERENTE A ELA EM ÁREA INDÍGENA OU
POTENCIALMENTE INDÍGENA.

SITUAÇÕES ABRANGIDAS: QUANDO, TENDO SIDO ABERTO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE DEMARCAÇÃO DE ÁREA, POR TRADICIONALIDADE DE OCUPAÇÃO, PARTICULARES REIVINDICAM
POSSE SOBRE GLEBAS INCIDENTES NO TODO OU EM PARTE SOBRE A MESMA ÁREA, EM ESTUDO,
DECLARADA, HOMOLOGADA OU REGULARIZADA.

ELEMENTOS DE FATO NECESSÁRIOS E ONDE PODEM SER OBTIDOS: Ao se deparar
com processos judiciais nos termos descritos nos tópicos precedentes (pedido/situação), o procurador
oficiante deverá solicitar subsídios à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI quanto à situação da área
em litígio e decisão da Presidência da FUNAI quanto a existência ou não de interesse processual da
Entidade Indigenista, nos termos estatutários e regimentais. Por subsídios entenda-se a formulação das
seguintes indagações mínimas: a) Existe processo demarcatório em curso no que diz respeito à área em
disputa? b) Havendo processo demarcatório, qual o seu estágio atual? c) Há interesse processual da
FUNAI em integrar a lide, contrariamente aos interesses de alguma das partes?

PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA: Não se aplica
PREQUESTIONAMENTO: Artigo 231 e 232 da Constituição Federal de 1988/ Art. 1210 do

Código Civil Brasileiro/ Artigo 564 a 568 do Código de Processo Civil/
Jurisprudencial:
Pet 3388/RR - STF.
“Administrativo. Mandado de Segurança. Processo de Demarcação de Área Indígena.

Ofensa ao Devido Processo Legal: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade
do ato administrativo. A observância do art. 9º, do Dec. 1.775/1996 não cumpre a exigência
constitucional de se ser fiel, em qualquer tipo de procedimento administrativo, aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Não houve “in casu”, oportunidade aos interessados (proprietários e
posseiros) de terem seus títulos dominiais examinados e suas provas depositadas nos autos, o que
acarreta a nulidade do ato administrativo questionado. Segurança concedida”. (MS 4802/DF – STJ –
Relator Ministro José Delgado – DJ 19/12/1997);

“Administrativo. Processo Administrativo de Demarcação de Área Indígena. Rigorosa
Observância dos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa: Necessidade. Precedente
do STJ. Segurança Concedida. Por força do art. 5º, LV, da CF/88, os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa devem ser rigorosamente observados nos processos administrativos de
demarcação de área indígena. Precedente da Seção de Direito Público do STJ: MS 4802/DF. Segurança
concedida”. (MS 4819/DF – STJ – Relator Ministro Adhemar Maciel – DJ 10/12/1997);

“Somente quando concluída a demarcação e adotados os procedimentos legais dela,
reinvestida a União na posse, a transferirá à etnia. Como bem frisou o magistrado, "esse é de ser
reconhecido como o devido processo legal material. Qualquer outro, por mais que aparentemente justo
possa parecer, é de ser rechaçado por incompatível com o ordenamento jurídico". Como se vê, diante da
falta de demarcação advinda de procedimento regular, não se pode falar em área tradicionalmente
indígena. Não há que se falar em melhor posse dos índios ou melhor domínio da União. O que se tem em
pauta, neste caso, é a imperiosa observância dos procedimentos normativos para que ninguém seja
privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CR). Em suma, o que se impõe é o
resguardo da segurança jurídica” (AC 2005.81.00.001542-2 – TRF da 5ª Região – Relatora
Desembargadora Federal Cíntia Menezes Brunetta – DJ 09/08/2012);

“De invocar-se, ainda, a advertência do saudoso Ministro Décio Miranda, em voto proferido
no MS n. 20.215, julgado à luz da Carta de 1969, in verbis: "O mau uso da utilização das benesses
facultada pelo art. 198 da Constituição Federal desestabiliza toda a base de sustentação em que se
fundamenta a sociedade brasileira - respeito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade isto
porque a falta de critério ou gabarito no estabelecimento das reservas ou modificações destas, com
adoção de soluções simplistas, pretendendo desconhecer direitos legitimamente tutelados e
desprezando princípios consagrados pela Constituição Federal, no que concerne a direitos e garantias
individuais. O problema é tão alarmante que a segurança dos títulos dominiais, princípio que norteia a
estabilidade social, mormente quando expedidos pelo Poder Público - União, Estados e Municípios -
torna nulas face às malsinadas e constantes ampliações de reservas, eis que um título até então válido,
justo título, passa, por arte de simples decreto, a se enquadrar nas condições previstas no art. 198, § III
da Constituição Federal e, por mera propositura do órgão tutelar dos silvícolas, é encampada pela
autoridade maior do Poder Executivo, nem sempre bem informada da real situação da área." Daí, a
necessidade de os atos demarcatórios de tais terras serem precedidos de audiência dos Estados e dos
particulares, confrontantes da área demarcanda, a fim de virem, se for o caso, defender o seu direito,
sendo irrecusável que antes do afastamento das eventuais dúvidas suscitadas não poderá haver
homologação da demarcação, visto não se poder falar em homologação de litígio e nem, tampouco, em
composição de controvérsia por meio de homologação, porquanto, conforme elementar lição de
processo, "a homologação é ato com que o Estado confere eficácia ao que se deliberou, quanto à lide,
no negócio jurídico processual. Se há conflito de interesse sem acordo, não há falar em homologação.
De outra parte, não é possível, em nosso sistema jurídico, privar os litigantes, ainda que em processo
administrativo, do contraditório e da ampla defesa, não havendo, ademais, como despojar o pretenso
proprietário de imóveis de seus bens sem o devido processo legal que, no caso, não é o processo
administrativo, mas o judicial, dado ser a propriedade direito constitucionalmente assegurado, sendo
representado, no caso de imóveis, pela transcrição do respectivo título no registro imobiliário que, no
Brasil, goza da presunção de veracidade (art. 859 do CC), somente afastável a requerimento do



interessado - mediante audiência do Ministério Público e desde que não resulte prejuízo a terceiro -, ou
por sentença judicial definitiva (arts. 213 a 216 da Lei n. 6.015/1973). Não foi por outro motivo que a
Exposição de Motivos lnterministerial n. 62, de 16.06.1980, editada com a finalidade de "estabelecer
uma sistemática capaz de melhor operacionalizar e agilizar a análise de glebas destinadas a grupos
indígenas", recomendou, no item III, que se procedesse à "declaração de inexistência e ao
cancelamento da matrícula e registro dos imóveis vinculados aos títulos que, incidentes em terra de
posse imemorial dos índios, são nulos de pleno direito ... face à presunção do art. 859 do Código Civil e
pela Lei n. 6.015 de 1973, que dispõe sobre os registros públicos", recomendando, ainda, que " ... a
declaração de posse imemorial dos silvícolas sobre determinada área deverá ser precedida de
cuidadosos estudos, pela Funai, tendo em vista as conseqüências que essa declaração acarreta em
relação aos civilizados acaso instalados nessas áreas" (Ilmar Galvão, Terras Indígenas, Doutrina:
Superior Tribunal de Justiça – edição comemorativa 15 anos, Brasília, Brasília Jurídica, STJ, 2005, pág.
491/492);

“14. Abrangem os municípios criados o interior de duas áreas indígenas, a de São Marcos,
que estaria demarcada e já homologada por Decreto do Presidente da República, restando se ultime o
seu registro no respectivo Cartório de Imóveis e na Secretaria do Patrimônio da União e a de Raposa
Serra do Sol, que está em fase de reconhecimento estatal, pendente de atos administrativos
complementares. 15. Constato que, mesmo no caso das terras de São Marcos. Os registros que dariam
eficácia plena à demarcação homologada, estão suspensos em virtude da nova orientação de política
demarcatória sobre reservas de índios que passou a viger, e adotada pelo atual Governo Federal,
alterando as regras do Decreto 22/91. Por esse Decreto, que levou o n° 1.775/95, implementou-se nova
sistemática, admitindo o contraditório sobre as áreas identificadas como tradicionais dos indígenas,
como determina o seu artigo 9ª a admitir que “nas demarcações em curso, cujo Decreto homologatório
não tenha sido objeto de registro em cartório imobiliário ou na Secretaria de Patrimônio da União do
Ministério da Fazenda, os interessados poderão manifestar-se, nos termos do § 8ª do art. 2ª, no prazo de
noventa dias, contados da data da publicação deste Decreto.” 1 6 . Por isso mesmo, observo que em
nenhuma das duas situações acha-se perfectibilizado o ato demarcatório dessas terras, não sendo
possível ainda considerar-se como áreas reconhecidamente indígenas, pois padecem ambas,
dependentes que estão, de providências para a sua definição final, de complementação de seus
respectivos termos constitutivos” (ADI 1512/RR – STF – Relator Ministro Maurício Corrêa – DJ 07/11/96);

“Senhor Presidente, sou um escravo da lei. Admito que a lei possa dizer que os registro de
vigário são nulos e possa anular títulos de propriedade a partir de determinados princípios que a
coletividade imponha. E a realidade nesse País é que, antecedendo a todos, os índios aqui estavam. Não
se discute. Mas vive o país sob o império de lei fundamental, criadora de direitos às pessoas e de regras
para fazê-los respeitados. Não vejo como possa se afastar esses direitos por um mero ato do Poder
Executivo lastreado em parecer de comissão, seja ela composta de quem quer que seja, criada pelo
Estado e que estará, então, decidindo em seu próprio benefício. Admito o ato administrativo de
demarcação; mas a simples demarcação não poderá significar a negativa da posse do cidadão. Eu
próprio julguei mandado de segurança em que se impedia que proprietários e posseiros, homens que
implantaram uma fazenda com cerca de oito mil reses, com igrejas, com escolas, com vários hectares
de cana-de-açúcar, entrassem sequer na fazenda, porque se houvera declarado, por decreto que se
tratava de terra indígena. Por incrível que pareça, essa fazenda foi implantada com vultosos
financiamentos do Bando do Brasil e do Nordeste, ouvidos o Incra e o Ibama. Tais atos, me parece,
ferem a Constituição (art. 5º, XXII, XXXV, LIV e LV) e rasgam as Leis deste país e entendo que o
mandado de segurança, hoje uma ação consagrada como remédio constitucional, é adequado a se
impedir este abuso. Por isso é que, no caso, continuo achando que esses decretos, tanto o velho quanto
o novo, contém erros fundamentais que o maculam de inconstitucionalidades, razão por que acompanho
o voto do Sr. Ministro José Delgado” (AgRg no MS 4802/DF – STJ – Relator Ministro José Delgado – DJ
28/05/1997);

TESE:
A posse é uma relação de fato, e não de direito. Apesar disso é impossível o pleno

resguardo da segurança jurídica se a defesa da posse ocorre em relação a uma área não delimitada. Nas
situações em que ainda não existe um perímetro territorial, fazer a defesa da posse indígena,
considerado o sinalagma que no mais das vezes coloca essa posse em confronto com a posse e
propriedade de particulares, fragiliza a FUNAI inclusive sob ótica financeiro-patrimonial (não são poucas
as ações de indenização por afetação da posse privada antes da decisão final sobre a demarcação).

Assim, é certo que a participação da FUNAI antes da área estar completamente delimitada,
é temerário, de modo que é preciso responder à seguinte pergunta: quando a área em processo de
demarcação encontra-se com polígono minimamente definido?

A resposta encontra-se na exegese do Decreto 1775/96. Com efeito, o Relatório da FUNAI -
RCID - opera uma proposta ao Ministério da Justiça, com base em laudo antropológico, sobre a
identificação da comunidade e a delimitação territorial suficiente à preservação da reprodução cultural,
sobrevivência e tradicionalidade de ocupação.

A Portaria do Ministério da Justiça é homologatória dessa proposta, sobretudo no que se
refere ao perímetro a ser demarcado. Assim, a Portaria do Ministério da Justiça é Declaratória da
presença indígena e dos limites territoriais que refletem a tradicionalidade de ocupação.

Assim, somente após a Portaria Declaratória do MJSP é que a FUNAI poderia atuar, sem
riscos, relativamente à posse indígena, pois somente após esse ato é que se sabe sobre qual porção
territorial ocorre essa posse indígena. Atuação processual antes disso baseia-se em ilação, com riscos de
atingimento desnecessário ao Direito Fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta
Republicana.

Assim, uma primeira conclusão vai no sentido de que a atuação processual da FUNAI em
relação à posse indígena só deveria ocorrer após a Portaria Declaratória do MJSP (sem limites
geográficos não há segurança jurídica para a defesa).

 Há, entretanto, dois pontos a mais a serem trazidos ao debate: a) A FUNAI não abraçou a



tese da imemoriabilidade da posse indígena quando da edição de vários atos normativos após 2019, em
obediência inclusive à tese do marco temporal, fixada pelo STF na PET 3388/RR. Um desses atos foi a
Instrução Normativa nº 09/2020-FUNAI, lançada com base na repercussão do marco temporal na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Esses novos entendimentos pretorianos tentam dar
melhor equilíbrio e harmonização entre o artigo 5º, inciso XXII e artigo 231 da CF/88; b) A posse
particular, em relação a territórios tradicionais indígenas, é quase sempre baseada em títulos de
domínio que são inexoravelmente desconstituídos caso haja a edição de Decreto Homologatório 
Presidencial, última fase decisória, em termos fundiários, do processo demarcatório.

Esses dois pontos assinalam a possibilidade, também razoável, de que a atuação processual
da FUNAI, no que se refere à posse indígena, também só ocorra após o Decreto  Presidencial
Homologatório.

Mérito da defesa: não existe pretensão real possível, por particular, a respeito de áreas
formalmente demarcadas como indígena por tradicionalidade de ocupação. Nenhuma posse privada se
sobrepõe ao conteúdo do art. 231, §6º, CF, face ao seu ínsito, insuperável e inequívoco efeito obliterador
das relações jurídicas que se processam sobre os imóveis incidentes total ou parcialmente em Terra
Indígena homologada. 

A norma constitucional em referência prevê que São nulos e extintos, não produzindo
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
de modo que a A eventual existência de registro imobiliário em nome de particular, a despeito do que
dispunha o art. 859 do CC/1916 ou do que prescreve o art. 1.245 e parágrafos do vigente Código Civil,
não torna oponível à União Federal esse título de domínio privado, pois a Constituição da República pré-
excluiu do comércio jurídico as terras indígenas res extra commercium, proclamando a nulidade e
declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de tais áreas ,
mesmo que tais títulos tenham sido constituídos por sentença judicial transitada em julgado, conforme,
inclusive, a própria tese em superação.

Preliminar 1: Havendo decreto homologatório presidencial sobre a área em disputa deverá
ser levantada preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, com base no usufruto exclusivo indígena
contido no artigo 231 e 232 da Constituição Federal de 1988.

Conclusão: Em ações judiciais envolvendo interesse fundiário indígena calcado em
tradicionalidade de ocupação, nas quais se discute posse indígena, é somente obrigatória a
intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em que a área em disputa
é homologada por decreto presidencial, pois a atuação antes disso carece de interesse-
utilidade, uma vez que caso demarcada a área a posse particular, decorrente ou não de
título de propriedade, será anulada e haverá a desintrusão/extrusão dos posseiros,
independentemente do fundamento da posse.

O adentramento de indígena em área não homologada por decreto presidencial
como indígena sem autorização prévia da FUNAI e com turbação/inviabilização de posse
particular anterior configura ilícito cível não defensável pelos órgão de representação
judicial da AGU, tendo em vista a não recepção da tese de tutela orfanológica de indígenas
pelo ordenamento pós-88. 

 
 

53. Assim, faço envio da presente proposta de teses de defesa mínima em matéria finalística
fundiária indígena ao Departamento de Contencioso da PGF, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Portaria
PGF nº 931, de 10 de novembro de 2011. 

 
 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
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acesso 3b2456ae
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO E ESTUDOS JUDICIAIS/DEPCONT

 
NOTA n. 00042/2021/NOEJ/DEPCONT/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010608/2020-17
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 
RELATÓRIO:
 
 

1. Cuida-se de processo administrativo instaurado no âmbito da Procuradoria Federal Especializada
junto à Fundação Nacional do Índio - FUNAI,  com vistas a reformulação de três teses de defesa-mínima, em
matéria  fundiária  indígena,  com  base  em  tradicionalidade  de  ocupação,  intituladas  "INTERVENÇÃO  DA
FUNAI  EM  AÇÕES  DE  USUCAPIÃO   -  Abril  de  2013";   "POSSESSÓRIA  -  IMÓVEIS  RURAIS
INVADIDOS  POR  INDÍGENAS   -  12/2007"  e  "MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DE  COMUNIDADES
INDÍGENAS  EM  ÁREAS  TITULADAS  E  COM  O  PROCESSO  DE  DEMARCAÇÃO  AINDA
INCONCLUSO - Agosto de 2011".
2. A Presidência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, por meio do despacho 2720147 (Seq.
01),  consultou a Procuradoria Federal junto à FUNAI a respeito da "viabilidade da adoção de linha de defesa no
sentido  de  que,  nas  ações  envolvendo  interesse  fundiário  indígena  por  tradicionalidade  da  ocupação,  a
participação somente tornar-se-ia obrigatória, com intervenção da FUNAI, a partir da perfectibilização da
área pretendida, após a sua homologação, pela emissão de Decreto Presidencial, único ato apto a gerar os
efeitos demarcatórios de forma plena, que se constituirá em título registrável, com oponibilidade “erga omnes”,
bem como nulidade das matrículas particulares e reassentamento das famílias, visando equacionar o conflito
fundiário" (grifei).
3. Na sequência, a PFE-FUNAI aquiesceu com a adoção da nova diretriz interpretativa, sugerindo
que  o  tema  constasse  em  Ata  da  Diretoria  Colegiada  -  DIRCOL  da  FUNAI.  Destarte,  a    proposição  de
encaminhamento de consulta da Presidência da entidade à PFE-FUNAI foi aprovada pela Diretoria Colegiada, em
21 de janeiro de 2021[1], consoante  documento  acostado no seq. 04.
4. Em  sequência,   a   PFE/FUNAI    emitiu  o       PARECER  n.  00002/2021/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU  (Seq.  05),  manifestando-se  favoravelmente  à  proposição  da  presidência  da  FUNAI    e
encaminhando duas novas teses de defesa mínima ao Departamento de Contencioso da PGF, para homologação e
divulgação. 
5. É o relatório, em apertada síntese.

 
ANÁLISE:
 

Competência  do  Departamento  de  Contencioso  :   aspecto  processual  -  análise  da
jurisprudência. 

 
6. De início, cumpre registrar que a análise deste Departamento de Contencioso no que se refere às

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/589084759

1 de 14 22/11/21, 23:52



Defesas Mínimas resume-se às questões que não versem sobre matéria finalística, já que, nos termos do art. 2º
da Portaria PGF nº 931, de 10 de novembro de 2011, "Incumbem às Procuradorias Federais, especializadas ou
não, junto às autarquias e fundações públicas federais, a elaboração e a atualização das teses de defesa mínima
a serem utilizadas  na  defesa  das  respectivas  entidades  em questões  de  direito  relativas  às  matérias  de  sua
atividade finalística".
7. Embora se cuide "a priori" de matéria relacionada à atividade finalística do ente, tendo em vista
que  a  proposta  de  mudança  da  linha  de  defesa  está   calcada  em   precedentes  antigos  (aspectos
processuais), bem como a complexidade do tema abordado, cabe a este Departamento de Contencioso, como
órgão de coordenação e assessoramento da Procuradoria-Geral Federal, nos termos do art. da Portaria PGF nº 338,
de 2016 PGF, dos incisos III, X, XI, XXI e XXIII[2], proceder à acurada análise sobre sua atuação contenciosa,
face aos feitos que tramitam na Corte Suprema, bem como no que pertine à jurisprudência utilizada.
8. Explica-se. 
9. Do exame mais detido dos termos PARECER n. 00002/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU
(Seq. 05), verifica-se que  a orientação por ele emanada refere-se a interpretação  acerca do interesse fundiário
indígena  por  tradicionalidade  da  ocupação,  o  qual  resultará    na  alteração  da  linha  de  defesa  que  já  vinha
sendo implementada pelo órgão indigenista.
10. No  referido  opinativo,  teceu-se  comentários  às  defesas  mínimas  já  implementadas  em 2007,
2011 e 2013, nos seguintes termos:

 
"CRÍTICAS NECESSÁRIAS ÀS TESES DE DEFESA MÍNIMA DA AGU EM TEMA
FUNDIÁRIO INDÍGENA: DOMÍNIO
 No que se refere às teses de defesa mínima relacionadas com o domínio, uma primeira
crítica necessária a  ser  estabelecida diz respeito ao fato de que só existe  domínio da
União,  nos  termos  do  Decreto  nº  1775/96,  após  homologação  presidencial  da  posse
tradicional e transcrição cartorária da área, nos termos da Lei nº 6.015/73.
Em outros  termos,  no  momento  em que  se  estabelece  como obrigatória  a  defesa  de
domínio, pelo órgão de representação da AGU, havendo apenas Portaria Declaratória do
MJSP,  está-se  a  estabelecer  que haja  defesa  de um domínio que ainda não existe.  A
Portaria Declaratória apenas homologa uma delimitação físico-territorial proposta pela
FUNAI a criar um polígono fundiário sobre o qual haverá futura propriedade territorial da
União.
Desse modo, no que se refere a ações judiciais em que se discute domínio, como por
exemplo  em  ações  de  usucapião  movidas  por  particulares  visando  obter  título  de
propriedade relativa a área incidente em estudo de identificação e delimitação em curso
junto à FUNAI, e mesmo em situações nas quais a propriedade que se quer obter incide
em área declarada como de posse tradicional indígena, o mais razoável seria estabelecer
como  facultativa  a  participação  do  órgão  de  representação  da  Entidade  Indigenista,
inclusive por falta de interesse-utilidade.
É que se o processo demarcatório for a termo final, com homologação presidencial, todos
os  títulos  de  domínio  estarão  desconstituídos  supervenientemente,  inclusive  aqueles
adquiridos por força de ação judicial, uma vez que terras indígenas homologadas são bens
da União, conforme determinação constitucional (art. 20, XI, da CF/88) e, dessa forma,
gravados com a cláusula de impenhorabilidade, imprescritibilidade e impossibilidade de
oneração.
Isto posto, considera-se razoável a edição do seguinte núcleo de tese mínima: Em ações
judiciais  envolvendo interesse  fundiário  indígena calcado em tradicionalidade de
ocupação,  nas  quais  se  discute  domínio,  é somente  obrigatória  a  intervenção  do
órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em que a área em disputa é
homologada por decreto presidencial, pois somente aí se tem uma patrimonialidade
imobiliária  da  União  que  precisa  ser  defendida  em  seus  caracteres
de impenhorabilidade, imprescritibilidade e impossibilidade de oneração. 
 
CRÍTICAS NECESSÁRIAS ÀS TESES DE DEFESA MÍNIMA DA AGU EM TEMA
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FUNDIÁRIO INDÍGENA: POSSE 
A posse é  uma  relação de fato,  e  não de direito. Apesar  disso  é  impossível  o  pleno
resguardo da segurança jurídica se a defesa da posse ocorre em relação a uma área não
delimitada. Nas situações em que ainda não existe um perímetro territorial, fazer a defesa
da posse indígena, considerado o sinalagma que no mais das vezes coloca essa posse em
confronto com a posse e propriedade de particulares, fragiliza a FUNAI inclusive sob
ótica financeiro-patrimonial  (não são poucas as  ações de indenização por afetação da
posse privada antes da decisão final sobre a demarcação).
Assim,  é  certo  que  a  participação  da  FUNAI  antes  da  área  estar  completamente
delimitada, é temerário, de modo que é preciso responder à seguinte pergunta: quando a
área em processo de demarcação encontra-se com polígono minimamente definido?
A resposta  encontra-se  na  exegese  do  Decreto  1775/96.  Com efeito,  o  Relatório  da
FUNAI -  RCID   -  opera  uma proposta  ao  Ministério  da  Justiça,  com base  em laudo
antropológico, sobre a identificação da comunidade e a delimitação territorial suficiente à
preservação da reprodução cultural, sobrevivência e tradicionalidade de ocupação.
A Portaria do Ministério da Justiça é homologatória dessa proposta, sobretudo no que se
refere  ao  perímetro  a  ser  demarcado.  Assim,  a  Portaria  do  Ministério  da  Justiça  é
Declaratória da presença indígena e dos limites territoriais que refletem a tradicionalidade
de ocupação.
Assim, somente após a Portaria Declaratória do MJSP é que a FUNAI poderia atuar, sem
riscos, relativamente à posse indígena, pois somente após esse ato é que se sabe sobre
qual porção territorial ocorre essa posse indígena. Atuação processual antes disso baseia-
se em ilação, com riscos de atingimento desnecessário ao Direito Fundamental previsto
no artigo 5º, inciso XXI, da Carta Republicana.
Assim, uma primeira conclusão vai no sentido de que a atuação processual da FUNAI em
relação à posse indígena só deveria ocorrer após a Portaria Declaratória do MJSP (sem
limites geográficos não há segurança jurídica para a defesa).
 Há, entretanto, dois pontos a mais a serem trazidos ao debate: a) A FUNAI não abraçou a
tese da imemoriabilidade da posse indígena quando da edição de vários atos normativos
após 2019, em obediência inclusive à tese do marco temporal, fixada pelo STF na PET
3388/RR. Um desses atos foi a Instrução Normativa nº 09/2020-FUNAI, lançada com
base na repercussão do marco temporal na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Esses  novos  entendimentos  pretorianos  tentam dar  melhor  equilíbrio  e  harmonização
entre o artigo 5º, inciso XXII e artigo 231 da CF/88; b) A posse particular, em relação a
territórios tradicionais indígenas, é quase sempre baseada em títulos de domínio que são
inexoravelmente  desconstituídos  caso  haja  a  edição  de   Decreto   Homologatório  
Presidencial, última fase decisória, em termos fundiários, do processo demarcatório.
Esses  dois  pontos  assinalam  a  possibilidade,  também  razoável,  de  que  a  atuação
processual  da  FUNAI,  no  que  se  refere  à  posse  indígena,  também  só  ocorra  após  o
Decreto  Presidencial Homologatório.
Em outros termos, tanto a tese mínima no sentido da atuação obrigatória somente após a
Portaria Declaratória do MJSP, como a tese mínima no sentido da atuação obrigatória
somente após o Decreto Presidencial homologatório, possuem respaldo constitucional.
Contudo, sob a ótica processual do interesse-utilidade da intervenção e sob a ótica da
uniformização de entendimento no seio da Entidade Indigenista, a melhor hipótese é a
manutenção da tese que não abriga a natureza imemorial e congênita da posse indígena,
na esteira da jurisprudência do STJ, mantendo-se a atuação processual da FUNAI apenas
após o decreto presidencial homologatório.
Assim,  existem  dois  núcleos  de   teses  de  defesa  mínima  razoáveis  sobre  atuação
processual acerca de posse indígena pela FUNAI, a saber:
a)   Em  ações  judiciais  envolvendo  interesse  fundiário  indígena  calcado  em
tradicionalidade  de  ocupação,  nas  quais  se  discute  posse  indígena,   é  somente
obrigatória a intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em
que  a  área  em  disputa  é  declarada  por  Portaria  do  Ministério  da  Justiça  e
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Segurança Pública, pois somente aí se tem um polígono que traga segurança jurídica
à atuação em juízo. 
b)   Em  ações  judiciais  envolvendo  interesse  fundiário  indígena  calcado  em
tradicionalidade  de  ocupação,  nas  quais  se  discute  posse  indígena,   é  somente
obrigatória a intervenção do órgão de representação judicial da FUNAI nos caso em
que a área em disputa é homologada por decreto presidencial, pois a atuação antes
disso  carece  de  interesse-utilidade,  uma vez  que caso  demarcada a  área a  posse
particular  decorrente  de  título  de  propriedade  será  anulada  ou  haverá  a
desintrusão/extrusão dos posseiros, independentemente do fundamento da posse.
Considerando entretanto a necessidade de uniformização da interpretação a respeito
do tema fundiário indígena, tendo em vista a edição da IN 9/2020-FUNAI e outros
atos normativos após 2019, opta-se pela tese inscrita no item b, acima."
 

11. Em  sequência,    salientou-se  "que  o  interesse  processual  da  FUNAI  deve  se  restringir  às
judicializações em que a defesa se volte  à proteção de áreas indígenas já homologadas por decreto presidencial,
ante as razões jurídicas, históricas e antropológicas presentes na peça produzida pela Presidência da FUNAI". 
12. Como se  vê,  a  nova  linha  de  atuação  processual  proposta  pela  Presidência  da  FUNAI,  com
aquiescência da PFE/FUNAI, é no sentido de    que nas ações envolvendo    o interesse fundiário indígena por
tradicionalidade da ocupação, a participação  do ente somente tornar-se-ia obrigatória a partir da perfectibilização
da área pretendida, após a sua homologação, pela emissão de Decreto Presidencial, único ato apto a gerar os
efeitos demarcatórios de forma plena, que se constituirá em título registrável, com oponibilidade “erga
omnes”, bem como nulidade das matrículas particulares e reassentamento das famílias, visando equacionar
o conflito fundiário.
13. Em suma, a linha interpretativa proposta pela  Presidência da entidade indigenista equivale a dizer
que  apenas  a  conclusão  do  processo  demarcatório   com  a  homologação  do  Decreto  Presidencial   propicia
elementos seguros à entidade para atuar em defesa dos índios. 
14. Pois bem. O primeiro ponto a se  destacar é que o novo entendimento da entidade indigenista,
consubstanciado nas teses de defesa mínimas intituladas "Direitos Reais: Domínio - Fevereiro/2021" e "Direitos
Reais:  Posse  -  Fevereiro/2021"   está   embasado  em  jurisprudência   antiga  (1996/1997),  anterior  até  mesmo
às defesas mínimas em vigor (2007/2011/2013). 
15. O precedente mais recente citado é a Apelação Cível nº 2005.81.00.001542-2 – TRF da 5ª Região
–  DJ 09/08/2012, in verbis:

 
“Somente quando concluída a demarcação e adotados os procedimentos legais dela,
reinvestida a União na posse, a transferirá à etnia.  Como bem frisou o magistrado,
"esse é de ser reconhecido como o devido processo legal material. Qualquer outro, por
mais que aparentemente justo possa parecer, é de ser rechaçado por incompatível com o
ordenamento  jurídico".  Como  se  vê,  diante  da  falta  de  demarcação  advinda  de
procedimento regular, não se pode falar em área tradicionalmente indígena. Não há que
se falar em melhor posse dos índios ou melhor domínio da União. O que se tem em
pauta, neste caso, é a imperiosa observância dos procedimentos normativos para que
ninguém seja privado de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CR). Em
suma, o que se impõe é o resguardo da segurança jurídica” (Grifei)

 
16. Ocorre  que,  dessa  decisão,  a  própria  FUNAI e  a  UNIÃO interpuseram recurso  especial.  No
âmbito do STJ, o    REsp  nº 1.443.416/CE    foi devolvido ao Tribunal de origem e encontra-se sobrestado  a
espera do julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1.017.365/SC. 
17. Em segundo lugar,  observa-se que    foi citada a  PET 3388/RR, julgado paradigmático para as
questões indígenas, sem, contudo, transcrever  a parte do julgado ou a ementa naquilo que interessa à  nova tese
defendida.
18. Todavia, da leitura de sua ementa da PET 3388/RR, percebe-se que a Suprema Corte  se posiciona
de modo diverso ao novo entendimento da FUNAI:
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“12.  DIREITOS  "ORIGINÁRIOS".  Os  direitos  dos  índios  sobre  as  terras  que
tradicionalmente ocupam foram constitucionalmente "reconhecidos", e não simplesmente
outorgados, com o que o ato de demarcação se torna de natureza declaratória, e não
propriamente  constitutiva. Ato  declaratório  de  uma  situação  jurídica  ativa
preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado de "originários", a
traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar
sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas
ou títulos de legitimação de posse em favor de não-índios. Atos, estes, que a própria
Constituição declarou como "nulos e extintos" (§ 6º do art. 231 da CF).”. (STF –
Petição n. 3388/RR – Relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Carlos Britto – Publicado no
DJ de 25.09.2009 e republicado no DJ de 01.07.2010). Grifei.

 
19. Além disto, mister salientar que, no que tange à natureza jurídica da demarcação, à luz do art. 231
da Constituição Federal, o entendimento é no sentido de que o processo demarcatório é tido como ato de mero
reconhecimento (declaratório) dos direitos originários dos índios sobre as suas terras, não sendo necessária sua
conclusão para a imediata defesa em prol do direito indígena. Nesse sentido, colaciona-se os julgados a seguir:

 
 

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. O reconhecimento da ocupação de terras por índios
pela  União  é  mera  declaração  e  não  cria  ou  constitui  nenhum  direito,  trata-se
somente  do  reconhecimento  de  uma  situação  pré-existente,  que  independe
do  próprio  reconhecimento  do  Estado.  (...)”  (MS  nº  10.225/DF,  Primeira  Seção,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12/11/07, p. 148).
“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS
INDÍGENAS.  DECRETO  1.775/96.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO INFORMALISMO. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. DESPACHO MINISTERIAL QUE IMPEDE A REALIZAÇÃO
DE  NOVOS  ESTUDOS  EM  RELAÇÃO  A  DETERMINADAS  PROPRIEDADES
PARTICULARES. EXORBITÂNCIA DOS PODERES ATRIBUÍDOS AO MINISTRO
DA JUSTIÇA. (...) 8. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não perdem essa
característica por ainda não terem sido demarcadas, na medida em que a demarcação tem
efeito meramente declaratório. (...)”  )(STJ - REsp. nº 802.412/PB, Primeira Turma,
Relatora Ministra Denise Arruda, DJ 20/11/06, p. 282).”

 
 

  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DIREITO  À  POSSE  DE  TERRA  INDÍGENA.
INTERDIÇÃO  DE  ÁREA  -  NATUREZA  VERDADEIRA  DO  PEDIDO.  ÍNDIOS
ISOLADOS . 1. O direito dos indígenas às terras que ocupam tradicionalmente não
depende de demarcação, cabendo ao Poder Público defender este direito mesmo que
jamais  venha a  existir  uma demarcação  formal,  como se  deduz  do  art.  25  da  Lei
6.001/73 . Cabe apenas ao Juiz indagar se há provas de que a terra é tradicionalmente
ocupada por indígenas e então dar-lhe a proteção devida nos termos do art.  231 da
Constituição. 2. Caso concreto em que na década de 80 foi feita demarcação de área
indígena (Reserva Uru-Eu-Wau-Wau) que não levou em consideração os índios Jurureí,
os quais se pensava estarem extintos ainda na década de 60 (doenças e conflito com
"brancos"), fato desmentido pela prova dos autos, a saber : relatórios de expedições de
exploração e tentativas de contato com os índios isolados de 1996 a 2000 (fls.33 e 495/
632) e prova testemunhal (fls.374 e 378) . 3. A prova não foi desmentida por contra-
prova a cargo dos Réus e aponta não só a existência do grupo Jurureí como o fato de seu
habitat  (ocupação  habitual)  coincidir  com parte  da  propriedade/posse  dos  Réus,  na
medida delimitada na inicial. 4. Sem sucumbência em razão do expresso pedido do MPF
nesse sentido e considerando, excepcionalmente e para o caso concreto, a boa-fé dos
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Réus,  que  ocuparam  a  área  induzidos  em  erro  pelo  próprio  Poder  Público  que
erroneamente  considerou  que  o  grupo  indígena  ocupante  tradicional  da  área  estava
extinto,  o que se revelou inverídico.  5.  Apelação provida .  (TRF-1 -  AC: 36581 RO
2001.01.00.036581-9,  Relator:  DESEMBARGADOR  FEDERAL  FAGUNDES  DE
DEUS,  Data  de  Julgamento:  03/10/2007,  QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:
23/11/2007 DJ p.66). 
 
1)  AÇÃO  CÍVEL  ORIGINÁRIA.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DE  TÍTULOS  DE
PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO SUL DA BAHIA EM
RESERVA INDÍGENA. 
2) CONFLITO GRAVE ENVOLVENDO COMUNIDADES SITUADAS NA RESERVA
INDÍGENA  DENOMINADA  CARAMARUMU-CATARINA-PARAGUAÇU.  AÇÃO
JUDICIAL DISTRIBUÍDA EM 1982  IMPONDO A OBSERVÂNCIA DO REGIME
JURÍDICO  CONSTITUCIONAL  DA  CARTA  DE  1967  PARA  DISCIPLINAR  A
RELAÇÃO MATERIAL SUB JUDICE.
3) PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA
INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE REIVINDICADA.
PRELIMINAR  REJEITADA  À  LUZ  DO  PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO  DA
NULIDADE DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE EM ÁREA INDÍGENA MERCÊ DA
EXISTÊNCIA  DE  FARTA  DOCUMENTAÇÃO  FORNECIDA  PELA  FUNAI  QUE
VIABILIZOU A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS.
4)  DEMARCAÇÃO  DA  ÁREA  SUB  JUDICE  OCORRIDA  EM  1938
DESACOMPANHADA  DE  HOMOLOGAÇÃO.  INCERTEZA  ORIUNDA  DA
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS
RELEGANDO A COMUNIDADE A UMA SITUAÇÃO FRÁGIL E A UM AMBIENTE
DE VIOLÊNCIA E MEDO NA REGIÃO.
5)  A  HOMOLOGAÇÃO  AUSENTE,  DA  DEMARCAÇÃO  ADMINISTRATIVA
REALIZADA EM 1938, NÃO INIBE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE
RESERVA INDÍGENA NO LOCAL, ORIGINANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE
TER POR VÁLIDOS ATOS JURÍDICOS FORMADOS POR PARTICULARES COM O
ESTADO DA BAHIA.
6) AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DE ÍNDIOS NA ÁREA EM
LITÍGIO DESDE O PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA CARTA DE 1967 EM
FACE  DOS  REGISTROS  HISTÓRICOS  QUE  REMONTAM  A  MEADOS  DO
SÉCULO XVII.
7)  O  RECONHECIMENTO  DO  DIREITO  À  POSSE  PERMANENTE  DOS
SILVÍCOLAS  INDEPENDE  DA  CONCLUSÃO  DO  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO NA MEDIDA EM QUE A TUTELA
DOS  ÍNDIOS  DECORRE,  DESDE  SEMPRE,  DIRETAMENTE  DO  TEXTO
CONSTITUCIONAL.
8)  A  BAIXA  DEMOGRAFIA  INDÍGENA  NA  REGIÃO  EM  CONFLITO  EM
DETERMINADOS  MOMENTOS  HISTÓRICOS,  PRINCIPALMENTE  QUANDO
DECORRENTE  DE  ESBULHOS  PERPETRADOS  POR  FORASTEIROS,  NÃO
CONSUBSTANCIA  ÓBICE  AO  RECONHECIMENTO  DO  CARÁTER
PERMANENTE DA POSSE DOS SILVÍCOLAS.  A  REMOÇÃO DOS ÍNDIOS DE
SUAS TERRAS POR ATOS DE VIOLÊNCIA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR-
LHES  O  RECONHECIMENTO  DA  TRADICIONALIDADE  DE  SUA  POSSE.  IN
CASU,  VISLUMBRA-SE  A  PERSISTÊNCIA  NECESSÁRIA  DA  COMUNIDADE
INDÍGENA  PARA  CONFIGURAR  A  CONTINUIDADE  SUFICIENTE  DA  POSSE
TIDA  POR  ESBULHADA.  A  POSSE  OBTIDA  POR  MEIO  VIOLENTO  OU
CLANDESTINO  NÃO  PODE  OPOR-SE  À  POSSE  JUSTA  E
CONSTITUICONALMENTE CONSAGRADA.
9)  NULIDADE  DE  TODOS  OS  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  CUJAS
RESPECTIVAS  GLEBAS  ESTEJAM  LOCALIZADAS  DENTRO  DA  ÁREA  DE

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/589084759

6 de 14 22/11/21, 23:52



RESERVA  INDÍGENA  DENOMINADA  CARAMURU-CATARINAPARAGUAÇU,
CONFORME  DEMARCAÇÃO  DE  1938.  AQUISIÇÃO  A  NON  DOMINO  QUE
ACARRETA  A  NULIDADE  DOS  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  NA  REFERIDA
ÁREA  INDÍGENA,  PORQUANTO  OS  BENS  TRANSFERIDOS  SÃO  DE
PROPRIEDADE  DA  UNIÃO  (SÚMULA  480  DO  STF:  Pertencem  ao  domínio  e
administração da União, nos termos dos artigos 4, IV, e 186, da Constituição Federal de
1967, as terras ocupadas por silvícolas).
10)  A  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO  ERIGIDA  PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE QUE AS AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES EM
QUE SE DISCUTE O DOMÍNIO E/OU A POSSE DE IMÓVEIS  SITUADOS  NA
ÁREA RECONHECIDA NESTE PROCESSO COMO RESERVA INDÍGENA SEJAM
EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO
V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
11) O RESPEITO ÀS COMUNIDADES ÍNDIGENAS E À SUA CULTURA IMPLICA
RESTE  PRESERVADA  A  POSSIBILIDADE  DE  SUPERVENIENTE  INCLUSÃO,
PELA  UNIÃO,  ATRAVÉS  DE  DEMARCAÇÃO  ADMINISTRATIVA  OU  MESMO
JUDICIAL,  DE  NOVAS  ÁREAS  NA  RESERVA  INDÍGENA  CARAMURU-
CATARINAPARAGUAÇU ALÉM DA JÁ RECONHECIDA NESTES AUTOS.
12)  DEVERAS,  A  EVENTUAL  AMPLIAÇÃO  DA  ÁREA  ANALISADA  NESTES
AUTOS  EM  RAZÃO  DE  DEMARCAÇÃO  SUPERVENIENTE  A  ESTE
JULGAMENTO  DEMANDARÁ  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  O  ESPAÇO
GEOGRÁFICO  OBJETO  DE  EVENTUAL  AMPLIAÇÃO  CONSTITUÍA  TERRA
TRADICIONALMENTE  OCUPADA  PELOS  ÍNDIOS  QUANDO  DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
13) AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS QUANTO AOS
TÍTULOS DE PROPRIEDADE E REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTES AOS
IMÓVEIS ABRANGIDOS PELO ESPAÇO GEOGRÁFICO DEMARCADO EM 1938 E
COMPROVADO NESTES AUTOS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 54 MIL
HECTARES. SOB ESSE ÂNGULO, A AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE PARA
RECONHECER  A  CONDIÇÃO  JURÍDICOCONSTITUCIONAL  DE  TERRA
INDÍGENA  SOBRE  A  TOTALIDADE  DA  ÁREA  DEMARCADA  EM  1938  E
TOTALIZANDO  CERCA  DE  54  MIL  HECTARES  CORRESPONDENTES  À
RESERVA CARAMARUCATARINA-PARAGUAÇU, E DECLARAR A NULIDADE
DE  TODOS  OS  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  CUJAS  RESPECTIVAS  GLEBAS
ESTEJAM LOCALIZADAS NA ÁREA DA RESERVA.
14) AS RECONVENÇÕES RELATIVAS ÀS TERRAS SITUADAS NO INTERIOR DA
ÁREA DEMARCADA EM 1938 IMPROCEDEM. CONDENAÇÃO  DESSES  RÉUS
RECONVINTES, CUJOS TÍTULOS FORAM ANULADOS, A PAGAREM 10% (DEZ
POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E COMPENSADOS OS
HONORÁRIOS  DOS  OUTROS  RECONVINTES  QUE  DECAÍRAM  DA
RECONVENÇÃO.  (STF- ACO 312/BA, Relator: Min. Eros Grau, Relator para o
acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE de 21.03.2013)
 
 
(...)  Quanto  ao  mérito  do  pedido  de  suspensão,  entendo  que  existem  razões
suficientes para a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse.
Com efeito, a conclusão a que se chega da leitura do inteiro teor da ação de reintegração
de posse é a de que não são firmes as razões sustentadas naquela demanda, em especial
quando  se  considera  a  densa  plausibilidade  de  que  áreas  do  imóvel  objeto  da  ação
venham  a  ser  declaradas  de  ocupação  tradicional  indígena,  conforme  art.  231  da
Constituição. Em respaldo do que ora afirmo, menciono os documentos 18, 19, 20 e 21,
anexos à inicial. Nesse quadro, ainda que em juízo sumário, a conclusão pela ausência de
fumus  boni  iuris  dos  autores  da  ação  não  recomenda  o  cumprimento  imediato  da
reintegração de posse. No caso da decisão que se pretende suspender, o caráter drástico
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da ordem também colide com a necessidade de preservar outros valores constitucionais,
colocados em pé de igualdade com o direito  de  propriedade.  Além de  garantir  aos
indígenas a posse permanente da área de ocupação tradicional – a qual, sustenta a
Funai, impactará imóvel alvo da demanda –, a Constituição assegura, no § 5º do art.
231,  que  as  populações  indígenas  não  serão  alvo  de  remoção  forçada,  comando
normativo que se alinha ao disposto no artigo 8º, numeral 2, alíneas “b” e “c” da
Declaração da Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  É  relevante
notar,  ainda,  que  a  afirmação  pela  ausência  de  risco  à  segurança  decorrente  do
cumprimento imediato da ordem – assentada no acórdão do TRF-1 – é contrariada por
notícias, trazidas aos autos – documentos 23, 24, 25, 26 e 27 –, de que existe, na região,
intensa movimentação de elementos não índios contrários à ampliação da terra indígena.
Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela Funai e determino a suspensão da
ordem  judicial  de  reintegração  de  posse  proferida  nos  autos  da  ação  0006576-
15.2013.4.01.3807 pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Montes Claros”.
(STF - SL 767 - DJ 19/03/2014) - Grifei.
 

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. ÁREA DENOMINADA
“BOCA  DO  MUCURA”.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA
REJEITADA.  FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE  À  RESOLUÇÃO  DA
CONTROVÉRSIA.  OMISSÃO  ESTATAL  CONFIGURADA.  INÉRCIA
SUPERIOR  A  DEZ  ANOS  PARA  A  DEFLAGRAÇÃO  DO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  RECONHECIMENTO  DA  NATUREZA
FUNDAMENTAL  DO  DIREITO  À  POSSE  DA  TERRA  PELOS  POVOS
INDÍGENAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA DO
POSSÍVEL. PRECEDENTES.

1. Trata-se de apelações interpostas pela União e pela FUNAI,
em desfavor da sentença pela qual o MM Juízo Federal da 1ª  Vara Subseção
Judiciária de Tefé/AM julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na
inicial, para condená-los “a ultimar o processo administrativo para a demarcação
da Terra Indígena Boca do Mucura, localizada no Município de Fonte Boa/AM e
ocupada por indígenas da etnia Kokama, consoante as etapas e prazos fixados no
Decreto nº 1.775/96 e para que conclua no prazo máximo de 36 meses, sob pena
de multa diária de R$10.000,00 por mês,  a ser revertido em favor da própria
comunidade organizada.”

2.  Segundo  a  documentação  presente  nos  autos,  o  pleito  de
reconhecimento e demarcação da referida área indígena remonta pelo menos ao
ano de 2005, sendo certo, por outro lado, que depois de decorridos mais de dez
anos  do  referido  requerimento,  a  Coordenação-Geral  de  Identificação  e
Delimitação da FUNAI emitiu a Nota Técnica nº 20, de 29 de fevereiro de 2016,
informando  que  “até  o  presente  momento  não  existe  procedimento  de
demarcação em curso no âmbito desta Fundação para realizar estudos na área
reivindicada  pelo  povo  Kokama  na  área  denominada  Boca  do  Mucura  e  se
encontra atualmente em qualificação.”

3.  Ainda  que  o  decisum  sob  censura  tenha  enfrentado  a
controvérsia enfeixada nos autos sem se debruçar com maior minudência sobre a
afirmação  de  que  a  escassez  de  recursos  impossibilitaria  a  FUNAI  de  dar
cumprimento  às  suas  obrigações  institucionais  com  a  presteza  desejável,  a
questão foi abordada na sentença de forma suficiente à resolução da controvérsia.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. É uníssona a compreensão de que a posse da terra constitui
um direito fundamental dos povos indígenas, forte em que a relação destes
com seu habitat transcende a concepção de uma relação eminentemente civil
e  patrimonialista,  constituindo-se  em  parte  integrante  de  seus  chamados
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direitos  imemoriais,  dentre  os  quais  também se  incluem as  suas  crenças,
línguas, costumes e tradições, como expressamente definido no art. 231 da
Constituição Federal.

5. É nesse cenário que o direito à posse da terra se consolida
como um direito fundamental e originário, justamente porque era originária
e  imemorial  a  sua  ocupação  e  porque  ele  instrumentaliza  a  proteção  à
própria identidade das comunidades indígenas. A garantia à posse da terra,
portanto,  não  é  apenas  uma  medida  vertical  de  proteção  do  Estado
dispensada  a  quem  não  se  pode  autodeterminar,  mas,  antes,  o
reconhecimento de um direito àqueles que ao longo do processo secular de
colonização foram paulatinamente despojados de seus tradicionais locais de
habitação, vendo, também com isso, ser perigosamente comprometida a sua
própria identidade cultural.

6. A Constituição Federal garante ao Poder Judiciário a atuação
pronta e independente nos conflitos de interesse que substanciem a ocorrência de
lesão ou de ameaça de lesão a direito, conforme estabelecido no inciso XXXV do
art.  5º  do  Texto  Constitucional,  dispositivo  que  estabeleceu  o  princípio  da
inafastabilidade  da  jurisdição,  como  um  dos  muitos  mecanismos  para  a
efetivação do Estado de Direito Democrático.

7.  A  atuação  jurisdicional  vindicada  pelo  Ministério  Público
Federal  não  objetiva  a  indevida  substituição  do  Poder  Executivo  pelo  Poder
Judiciário na formulação de políticas públicas e na condução dos processos de
demarcação  das  terras  indígenas,  porque  a  concepção  da  política  pública  em
questão  já  foi  previamente  definida  em  suas  linhas  gerais  pela  própria
Constituição  Federal,  vindo  a  ser  validamente  regulamentada  pelo  Poder
Executivo mediante a edição do Decreto nº 1.775/1996, ditame normativo que
em  momento  algum  está  sendo  afastado  ou  manietado.  Assim,  a  atuação
jurisdicional provocada tem como causa a alegada mora do Estado-administração
na adoção das medidas necessárias à concretização de uma política pública que já
foi  pregressamente  concebida  e  normativamente  operacionalizada.  Inexistente,
portanto, a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

8.  Os  tribunais  pátrios  edificaram  a  compreensão  acerca  da
inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível como justificativa para o não
atendimento de direitos fundamentais, à conclusão de que, em relação a eles, o
Estado  não  tem  espaço  para  recusas  ou  esquivas,  devendo  se  esforçar  e  se
esmerar para que as decisões políticas fundamentais insertas na Norma Matriz
sejam concretizadas a partir da determinação do constituinte originário para que
assim viesse a ser feito.

9.  Repetindo a regra presente no art.  128 do CPC de 1973,  o
legislador ordinário manteve no art. 141 do atual CPC a impossibilidade de o
julgador decidir o mérito da lide desbordando dos limites propostos pelas partes,
confirmando, assim, o descabimento do julgamento ultra e extra petita.  Assim,
inexistindo  no  feito  pedido  para  que  a  União  seja  compelida  a  transferir
numerário para a sua longa manus, essa lacuna não pode ser colmatada por ato de
ofício do magistrado, sob pena de julgamento extra petita.

10.  A  fixação  antecipada  da  multa  pelo  Juízo  da  origem não
guarda harmonia com a orientação desta Corte, no sentido de ser descabida a
imposição prévia desse gravame contra a Fazenda Pública, porquanto inexistente
notícia ou indicativo de que o comando judicial viria a ser desrespeitado.

11. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.(TRF1 - 
AC   0000624-56.2015.4.01.3202  -  Rel.  Juiz  Federal  Roberto  Carlos  de
Oliveira - 5a. Turma, DJe 19.12.2017) - Grifei.
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AGRAVO  REGIMENTAL  NA  SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  IMÓVEL  RURAL.  OCUPAÇÃO  INDÍGENA
TRADICIONAL.  ORDEM  DE  RETIRADA  DA  COMUNIDADE  INDÍGENA
TAPEBA.  ESTUDO  ANTROPOLÓGICO.  FUNAI.  PROCEDIMENTO
DEMARCATÓRIO  PENDENTE.  RELATÓRIO  CIRCUNSTANCIADO  DE
REVISÃO  DE  LIMITES.  RISCO  DE  LESÃO  À  ORDEM  E  À  SEGURANÇA
PÚBLICAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF - SL  1096 AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.09.2018)
 

Do Recurso Extraordinário 1.017.365/DF (Tema 1031)

 
20. O quarto ponto a ser ressaltado é que a definição do estatuto jurídico constitucional das relações
de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988, é
objeto  do   recurso  extraordinário  nº  1.017.365/SC,  interposto  pela  FUNAI,   cuja  repercussão  geral  foi
reconhecida pela Corte Suprema (Tema 1031). 
21. Com efeito, tramita perante o Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário  em apreço,
interposto pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI em face da Fundação de Amparo Tecnológico do Meio
Ambiente - FATMA, contra julgado assim ementado:

 
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA FATMA
EM  FACE  DE  INDÍGENAS.  RESERVA  IBIRAMA  LA  KLANÕ.
REGULARIZAÇÃO DA ÁREA EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM  AÇÃO  CÍVEL  ORIGINÁRIA  PROPOSTA  NO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA.
1.  Inexiste  conexão  entre  a  presente  ação  e  a  ação  cível  originária  n.  1.100,  que  se
encontra em trâmite perante o e. Supremo Tribunal Federal. A referida ação questiona a
Portaria  n°  1.128/2003  do  Ministro  da  Justiça,  acerca  da  demarcação  dos  limites  da
Reserva Indígena de Ibirama-La Klanõ e a presente ação busca a reintegração de posse de
área pertencente à FATMA.
2. A União é parte passiva legítima em ação que discute posse sobre área objeto também
em demarcação de reserva indígena.
3.  Mantida  sentença  que  concede  a  manutenção/reintegração  de  posse  de  área
reconhecida como reserva ecológica, ainda que atrelada ou lindeira à área que se encontra
em processo de delimitação de reserva indígena. Aplicação do princípio da razoabilidade,
sendo impossível a imposição de perda da posse ao proprietário, sem o devido processo
legal  e  respectiva  indenização,  ausente  delimitação  da  área  da  reserva  como  sendo
indígena” (pág. 3 do documento eletrônico 20).
 

22. O acórdão prolatado pelo  Tribunal  Regional  Federal  da  4a.  Região  confirmou a  sentença  de
primeira instância, no que concerne ao julgamento de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada
pela FATMA, em área administrativamente declarada como de tradicional ocupação dos índios Xokleng,
localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, Estado de Santa Catarina.
23. A sentença de procedência do pedido inicial sustenta ter havido turbação no exercício da posse da
área da reserva biológica pela presença dos índios na região, e que “não há elementos que permitam inferir que as
terras  referidas  na  petição  inicial  sejam tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios,  na  forma do  art.  231  da
Constituição  Federal,  máxime  porque  quem as  vem ocupando,  ainda  atualmente,  para  fins  de  preservação
ambiental, como visto, é a parte autora”.
24. O acórdão recorrido manteve a conclusão da sentença a quo , assentando, ainda, que “a demanda
mostra-se complexa, em face da existência da referida portaria ministerial a repercutir na legitimidade ou não
da atual posse da área pela FATMA e o exame da caracterização ou não da área como sendo tradicionalmente
indígena, donde se verifica haver interesse da União no feito, considerando também que ainda está em curso o
processo demarcatório da reserva indígena”. (grifei)
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25. Como se vê, o aresto proferido pela Corte Regional, confirmatório da sentença de procedência da
demanda possessória, adotou  entendimento segundo o qual  a ausência de conclusão de processo administrativo
demarcatório inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena sobre determinada área.  
26. No  recurso  extraordinário  aviado  pela  FUNAI,    apontou-se  ofensa  aos  artigos  aos.  5º,
incisos XXXV,  LIV e LV e 231 do texto constitucional, sustentando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional  e,  no  mérito,  que  a  área  objeto  da  lide  já  foi  reconhecida  como  de  tradicional  ocupação
indígena, e que o acordão  recorrido afastou-se da    hermenêutica contida no artigo 231, caput e §§, ao
privilegiar o direito de posse daquele que consta como proprietário no registro de imóveis em detrimento
do  direito  originário  dos  índios.  Afirmou-se,  ainda,   tratar-se  de  direito  imprescritível  da  comunidade
indígena, cujas terras conformam-se como inalienáveis e indisponíveis, não sendo cabível, diante de todo o
ordenamento jurídico, que se compreenda que os direitos indígenas ao usufruto das terras, ou quaisquer
outros que a Constituição lhes confira, decorram da demarcação administrativa da área, pois os títulos de
domínio referentes às terras de ocupação dos índios são inoponíveis a eles.
27. Em 21 de fevereiro de 2019, foi reconhecida a repercussão geral do recurso extraordinário em
tela, consoante a ementa abaixo transcrita:

  
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  POSSE INDÍGENA.  TERRA
OCUPADA  TRADICIONALMENTE  POR  COMUNIDADE  INDÍGENA.
POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO
DA  REPÚBLICA.  TUTELA  CONSTITUCIONAL  DO  DIREITO
FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL.
1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto
jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à
luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.
2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. (Grifei)
 

28. Em 06  de  maio  de  2020,    o  Min.  Relator  Edson  Fachin,  com base  no  1.035,  §5º  do  CPC,
determinou, nos termos do pedido formulado pela Comunidade Indígena Xokleng da Terra Indígena Ibirama La
Klaño e diversos amici curiae, a suspensão nacional dos processo judiciais, notadamente ações possessórias,
anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações,
sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até
a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido
diverso.
29. Naquela oportunidade, o i. Min. Relator ressaltou em sua decisão:

 
Em face dessa pandemia,  que ainda não possui data para encerrar-se,  uma vez que a
ciência  ainda  não  descobriu  remédio  ou  vacina  para  um vírus  que  tem demonstrado
grande  potencial  de  contágio  e  de  letalidade,  a  OMS  vem  orientando  governos  e
populações,  dentre  outras  medidas,  a  adotar  práticas  de  isolamento  social,  a  fim  de
impedir ao máximo a disseminação da infecção.
Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras
incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias
foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País,
dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades.
Assim,  muito  embora  se  trate  de  uma  doença  nova,  cujo  mecanismo  cientistas  e
autoridades  sanitárias  do  mundo  inteiro  ainda  buscam  compreender,  as  medidas  de
distanciamento  e  isolamento  social  vem  sendo  adotadas  por  vários  países,  com
diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos.
A  manutenção  da  tramitação  de  processos,  com  o  risco  de  determinações  de
reintegrações  de  posse,  agravam  a  situação  dos  indígenas,  que  podem  se  ver,
repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições
mínimas  de  higiene  e  isolamento  para  minimizar  os  riscos  de  contágio  pelo
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coronavírus.
Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição
da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos
socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde. (grifei)
 

30. Posteriormente, em  decisão acerca dos pedidos de tutela provisória incidental,  formulados pela
Comunidade Indígena Xolkeng da Terra Indígena Ibirama Laklaño, vários amici curiae e a Defensoria Pública da
União   -  DPU, o  i.  Min.  Relator  concedeu  a tutela   requerida,      suspendendo   todos  os  efeitos  do Parecer  n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU até  o  final  julgamento  de  mérito  do  RE 1.017.365  (Tema  1031)  já  submetido  à
sistemática da repercussão geral pelo STF. De consequência, determinou à FUNAI  abster-se de rever todo e
qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017
/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031.
31. Os autos encontram-se atualmente conclusos ao Relator.
32. Do  exposto,  pode-se  concluir  que   as  propostas  de  defesas-mínimas    apresentadas  pelo  ente
indigenista   (Interpretação  do  art.  231  da  Carta  Magna    -  matéria  fundiária  indígena,  com  base  na
tradicionalidade da ocupação -  necessidade de finalização do processo demarcatório) contrastam com atuação
já empreendida pelo Subnúcleo de Atuação Prioritária do Núcleo dos Tribunais Superiores do DEPCONT, em
sede de recurso extraordinário com repercussão geral: RE 1.017.365/SC, o que pode vir a acarretar considerável
tumulto processual.
33. Além disso, é necessário salientar que o acórdão a ser prolatado em sede do RE nº 1.017.365/SC
(Tema 1031), por sua vocação uniformizadora, irradiará seus efeitos não só em face do Poder Judiciário, mas
também  no  âmbito  administrativo  (processos  demarcatórios)  e  na  condução  da  atividade  contenciosa  a  ser
exercida por toda a Advocacia-Geral da União, a qual deve ser exercida de forma oportuna, eficaz,  uniforme e
 harmônica.
34. Sobre a qualidade paradigma para futuros casos dos fundamentos determinantes do julgamento
em RE admitido pela repercussão geral, são as lições do Professor Guilherme Marinoni:

 
"Resolvida a questão, a solução formulada deverá disciplinar todos os casos idênticos
(arts.  1.039  e  1.040).  Vale  dizer:  as  razões  oriundas  do  julgamento  servem
tendencialmente como precedente e nessa linha devem irradiar seus efeitos para todas as
questões idênticas e semelhantes". (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, RT, 4ª
ed., 2018: p. 572).
 

35. Aqui  abre-se  um parênteses  para  pontuar  que  a  Advocacia  Geral  da  União  comprometeu-se
perante o Poder Judiciário[3]  a  atuar  de forma que haja  coerência  das  normas e  condutas  administrativas  às
diretrizes  pacificadas na Corte Suprema e nos Tribunais Superiores.
36. Por fim, resta destacar que a tese de defesa mínima 2 (direitos reais: posse) traz como fundamento
o fato da FUNAI não abraçar a tese da imemoriabilidade da posse indígena, em obediência ao marco temporal,
fixado pelo STF, na PET 3388/RR, in verbis: 

 
Assim, uma primeira conclusão vai no sentido de que a atuação processual da FUNAI
em  relação  à  posse  indígena  só  deveria  ocorrer  após  a  Portaria  Declaratória
do MJSP (sem limites geográficos não há segurança jurídica para a defesa).
 Há,  entretanto,  dois  pontos  a  mais  a  serem trazidos  ao  debate:  a)  A  FUNAI  não
abraçou a tese da imemoriabilidade da posse indígena quando da edição de vários atos
normativos após 2019, em obediência inclusive à tese do marco temporal, fixada pelo
STF na PET 3388/RR. Um desses atos foi a Instrução Normativa nº 09/2020-FUNAI,
lançada com base na repercussão do marco temporal  na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Esses novos entendimentos pretorianos tentam dar melhor equilíbrio
e  harmonização  entre  o  artigo  5º,  inciso  XXII  e  artigo  231  da  CF/88;  b)  A  posse
particular, em relação a territórios tradicionais indígenas, é quase sempre baseada em
títulos  de  domínio  que  são  inexoravelmente  desconstituídos  caso  haja  a  edição
de Decreto Homologatório  Presidencial, última fase decisória, em termos fundiários, do
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processo demarcatório.
Esses  dois  pontos  assinalam  a  possibilidade,  também  razoável,  de  que  a  atuação
processual  da  FUNAI,  no  que  se  refere  à  posse  indígena,  também  só  ocorra  após  o
Decreto  Presidencial Homologatório. (grifei)

 
37. Ocorre que o marco temporal também é objeto de debate no RE 1.017.365/DF, como assinalado
no parágrafo 30 desta Nota, o que reforça a ideia de que é inapropriada a alteração da estratégia processual em
vigor.   
38. Nessa linha de ideias, configura-se  prudente e necessário que a  mudança  de estratégia  de
defesa aos índios proposta pela FUNAI  seja reapreciada após o julgamento do precedente paradigmático, o
qual  decidirá  sobre  a  disciplina  constitucional  dos  direitos  dos  índios  sobre  suas  terras  de  ocupação
tradicional.   Recomenda-se,  assim,  que  a  PFE  junto  à  FUNAI   aguarde  o  deslinde  no  Recurso
Extraordinário nº 1.017/265/SC.
39. Em que pese as considerações aqui tecidas, sugere-se a oitiva prévia do Núcleo dos Tribunais
Superiores - NTS desse Departamento de Contencioso para manifestação quanto  à atuação até então empreendida
perante os Tribunais Superiores, avaliando o impacto da proposta de alteração da estratégia processual ora sob
exame, a fim de melhor embasar as conclusões do presente opinativo. 
40. Lado outro,  entende-se pertinente, outrossim, a oitiva do Departamento de Consultoria da PGF
sobre a natureza jurídica da demarcação e seus efeitos no que tange à defesa dos direitos indígenas,  nos
termos do art. 35, §1º, incisos V, VI e VIII, da Portaria PGF nº 338, de 2016[4].

 
ENCAMINHAMENTOS: 
 

41. Feitas essas considerações, encaminho a presente Nota ao coordenador da Seção Temática de
Orientação Judicial/NOEJ do Departamento de Contencioso, com sugestão de encaminhamento prévio ao Núcleo
dos  Tribunais  Superiores  e,  concomitantemente,  ao  Departamento  de  Consultoria  da  PGF,   para  a  devida
manifestação.   

 
Brasília, 04 de março de 2021.
 
 

ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO CRUZ
PROCURADORA FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620010608202017 e da chave de acesso 3b2456ae

Notas

1. ^ ATA Nº 01/2021/DIRCOL
2. ^ Portaria PGF nº 338, de 2016:"Art. 30.  Ao Departamento de Contencioso - DEPCONT,  órgão de

Coordenação  e  assessoramento  da  Procuradoria-Geral  Federal,  diretamente  subordinado  ao
Procurador-Geral  Federal,  compete:(....)III  -  exercer  a  orientação  jurídica  e  a  defesa  judicial  de
indígenas  e  de  suas  respectivas  comunidades  junto  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  aos  Tribunais
Superiores e à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados;(...)X -    propor ao Procurador-Geral
Federal  a  fixação  de  orientação  relacionada  às  teses  jurídicas  e  estratégias  processuais  a  serem
observadas por todos os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, para uniformização de
entendimentos;XI  -  divulgar  as  orientações  técnicas  e  as  teses  de  defesa  mínima  elaboradas  pelas
Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais, quando o contencioso judicial
envolve  matéria  específica  de  atividade  fim  da  entidade  representada;(...)XXI-  promover  o
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acompanhamento especial  e prioritário de ações consideradas relevantes ou estratégicas quando assim
definido  pelo  Procurador-Geral  Federal  ou  pelo  Advogado-Geral  da  União;(...)XXIII  -  zelar  pela
observância das orientações e diretrizes emanadas dos órgãos de direção da Advocacia-Geral da União
e do Procurador-Geral Federal." 

3. ^ Pacto do Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano. 
4. ^ PORTARIA PGF Nº 338, DE 2016Art. 35. (...) § 1º Compete ao Núcleo de Coordenação e Orientação

jurídica - NCOR as seguintes atribuições:V - propor ao Diretor do DEPCONSU solução de controvérsia
jurídica  entre  órgãos  de  execução  da  Procuradoria-Geral  Federal  e  entre  estes  e  outro  órgão  de
consultoria  e  assessoramento  jurídico  do  Poder  Executivo  da  União,  no  tocante  às  atividades  de
consultoria e assessoramento jurídicos prestadas às autarquias e fundações públicas federais; e VI -
assistir  o  Diretor  do  DEPCONSU  no  tocante  à  análise  de  controvérsias  jurídicas  que  envolvam
autarquias e fundações públicas federais; VIII - executar a interlocução com as Procuradorias Federais
junto  às  autarquias  e  fundações  públicas  federais,  buscando  identificar  preventivamente  potenciais
conflitos em matéria consultiva, com a sistematização do conhecimento produzido(...) 

Documento  assinado eletronicamente  por  ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO CRUZ,  de  acordo com os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
589084759 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ADRIANA
ROBERTA NASCIMENTO CRUZ.  Data  e  Hora:  25-03-2021 14:09.  Número  de  Série:  17340804.  Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/589084759
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!"#!"$% %#&!%'%(%&%#)!%!%*($

+,-,./01,2 34 56./,74 8 .89614-74 :;<=,>4
?6-347@2 -4>,2-4= 32 A-3,2

:18.,3B->,4

38.:4>C2 :18.,3B->,4 * :18.

18?81B->,4 D %#&!%'%(%&%#)!%!%*($
,-/818..432 D ?6-4,
4..6-/2 D /EFE GE 3EHEFI +JKLMI
:414 D :?8

!"#$%&'()%*+

N O 4-P=,.8 8 +4-,?8./47@2 NQO :12R,3B->,4. .6<.8S68-/8.
N O 4>2+:4-C4+8-/2 N O 41S6,R4+8-/2
N O 26/12.D

/TIUI*FE GE VTWXEGLMEKUW VITI HWTMIYLZI[\W GE UEFE GE GEHEFI MJKLMI] WXIFL\W EM ^_E XWKF_YUI*FE
I :TWX_TIGWTLI ?EGETIY 8FVEXLIYLZIGI GI ?6-4,] FE EM HIXE GWF VTLKXJVLWF GW GE`LGW VTWXEFFW YEaIY] GW
XWKUTIGLUbTLW E IMVYI GEHEFI] GI FEa_TIK[I c_TJGLXI E GW GLTELUW GE VTWVTLEGIGE] E] FWd I bULXI GI YEaIYLGIGE E
EHLXLeKXLI IGMLKLFUTIUL`I] fI`ETLI `LIdLYLGIGE KI IGW[\W GE YLKfI GE GEHEFI KW FEKULGW GE ^_E] KIF I[gEF
EK`WY`EKGW LKUETEFFE H_KGLhTLW LKGJaEKI VWT UTIGLXLWKIYLGIGE GI WX_VI[\W] I VITULXLVI[\W FWMEKUE UWTKIT*FE*LI
WdTLaIUbTLI] XWM LKUET`EK[\W GI ?6-4,] I VITULT GI VETHEXULdLYLZI[\W GI hTEI VTEUEKGLGI] IVbF I F_I
fWMWYWaI[\W] VEYI EMLFF\W GE 3EXTEUW :TEFLGEKXLIY] iKLXW IUW IVUW I aETIT WF EHELUWF GEMITXIUbTLWF GE HWTMI
VYEKI] ^_E FE XWKFULU_LTh EM UJU_YW TEaLFUTh`EY] XWM WVWKLdLYLGIGE j!"#$ %&'!(k] dEM XWMW K_YLGIGE GIF
MIUTJX_YIF VITULX_YITEF E TEIFFEKUIMEKUW GIF HIMJYLIF] `LFIKGW E^_IXLWKIT W XWKHYLUW H_KGLhTLW' N.8, !$!%(l$m
!$l(&$!O

4aTEaIKGW IW ^_E ch EnI_FUL`IMEKUE GWX_MEKUIGW KWF 3EFVIXfWF GI :TEFLGeKXLI N.8, !$!%(l$m
!$l(&$!O] _TaE UTIZET IWF I_UWF] W EKUEKGLMEKUW c_TLFVT_GEKXLIY GE ^_E W HIUW GE IYa_MI VTEUEKF\W VITI
XWKFULU_L[\W GE _MI aYEdI LKGJaEKI EKXWKUTIT*FE EM IKGIMEKUW] GEKUTW GE _M VTWXEGLMEKUW IGMLKLFUTIUL`W
GEMITXIUbTLW] VEKGEKUE GE XWKXY_F\W] K\W YEaLULMI] UIMVW_XW c_FULHLXI] I F_I XITIXUETLZI[\W XWMW UETTI LKGJaEKI'
/IMdoM K\W VETMLUE W IYLcIMEKUW IKUEXLVIGW GE aITIKULIF XWKFULU_XLWKILF] UILF XWMW I GW GLTELUW GE VTWVTLEGIGE]
FEa_TIK[I c_TJGLXI] GE`LGW VTWXEFFW YEaIY] IMVYI GEHEFI E XWKUTIGLUbTLW'

.IdE*FE ^_E W VTWXEGLMEKUW IGMLKLFUTIUL`W VITI XWKFULU_L[\W GE hTEIF LKGJaEKIF GE`E FEa_LT WF
UTpMLUEF YEaILF EFUIdEYEXLGWF KW 3EXTEUW Kq ('$$r)"&' 2F EFU_GWF VITI I GEHLKL[\W E W GEFHEXfW GI hTEI XWMW
LKGJaEKI XWMVgE _MI FoTLE XWKXIUEKIGI GE IUWF IGMLKLFUTIUL`WF E GEVEKGE GI HWTMI[\W E VITULXLVI[\W GE aT_VW
GE UTIdIYfW EFVEXLIYLZIGW] VWT LKUETMoGLW GW ^_IY F\W TEIYLZIGWF GL`ETFWF EFU_GWF GE KIU_TEZI EUKW*fLFUbTLXI]
IKUTWVWYbaLXI] FWXLWYbaLXI] c_TJGLXI] XITUWaThHLXI E IMdLEKUIY] UWGWF KEXEFFhTLWF s XWMVTW`I[\W GE ^_E I hTEI
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VTEUEKGLGI XWKFULU_L UETTIF UTIGLXLWKIYMEKUE WX_VIGIF VEYWF JKGLWF' 4VbF] I VTWVWFUI GE GEYLMLUI[\W GI hTEI o
EKXIMLKfIGI IW +LKLFUTW GE 8FUIGW GI 5_FUL[I VITI F_I GEXYITI[\W] E] XIFW IVTW`IGI] F_dMEULGI s fWMWYWaI[\W]
IUTI`oF GE 3EXTEUW :TEFLGEKXLIY] W ^_E HWTMIYMEKUE VETHEXULdLYLZI I hTEI XWMW LKGJaEKI'

RIYE GLZET] VITI W TEXWKfEXLMEKUW GE UETTIF LKGJaEKIF o LMVTEFXLKGJ`EY I TEIYLZI[\W GE IUWF
XWWTGEKIGWF EM _M VTWXEGLMEKUW IGMLKLFUTIUL`W] MEGLIKUE VITULXLVI[\W GE GL`ETFWF bTa\WF GI 4GMLKLFUTI[\W
:idYLXI] X_YMLKIKGW XWM W 3EXTEUW :TEFLGEKXLIY E W TEFVEXUL`W TEaLFUTW GI hTEI KW >ITUbTLW GE 1EaLFUTW
,MWdLYLhTLW] VEYI .EXTEUITLI GE :IUTLMtKLW GI 6KL\W] WXIFL\W EM ^_E I 6KL\W ?EGETIY FETh LK`EFULGI KI VWFFE]
XWM UTIKFHETeKXLI GW _F_HT_UW VITI I XWM_KLGIGE LKGJaEKI'

/TIUI*FE GW TEXWKfEXLMEKUW GW GE`LGW VTWXEFFW YEaIY] E ^_IY^_ET W_UTI HWTMI] VWT MILF
IVITEKUEMEKUE c_FUI ^_E VWFFI VITEXET] F'M'c'] FETLI LKXWMVIUJ`EY XWM W KWFFW WTGEKIMEKUW c_TJGLXW' 1EFFIYUE*FE
K\W FE EFUIT I^_L VTEUEKGEKGW IHIFUIT W_ MLKLMLZIT I GLFVWFL[\W XWKFULU_XLWKIY GE VTWUE[\W IW JKGLW] KWF UETMWF
GWF ITULaWF !u( E !u!] GI >WKFULU_L[\W ?EGETIY] MIF FLM GE GIT MhnLMI EHEUL`LGIGE E GE XWKXWTGpKXLI VThULXI GW
VTWXEGLMEKUW IGMLKLFUTIUL`W XWM IF aITIKULIF H_KGIMEKUILF GE UWGWF WF dTIFLYELTWF' j)"$* !& (!'+% $((,&* -%"
+!-!'+.'/,$ +! $0%( -"!-$"$01",%( ! +! !2!/345% $06 $ ,'+,7,+3$8,9$45% +$( 0!""$(* !* !':3$'0% (! -"%/!+! $
+!&$"/$45%* !2 $;"3-0%* -%" (,'#!8% $0%* -"%,;,"* $86& +% ," ! 7,"* % ,'#"!((%* % 0"<'(,0% ! $ -!"&$'.'/,$ +%
-$"0,/38$" 3(3="303>",% ?$;,03$8* "!((%$ =%"0! $ ,'$+!:3$45% +$ -"%7,+.'/,$ $+&,',(0"$0,7$* /",$'+% ,'0%8!">7!8
/%'=8,0% '%"&$0,7% +!'0"% +$ (,&!0",$ /%'(0,03/,%'$8@ )&,0,"A(!* /%& !(-!/0"% 0!"$0%81#,/%* (!",$ "!/3$" '%
0!&-%* "!-!'0,'$&!'0! 7%80$'+%A(! $% (0$03( :3% +! BCDD* :3$'+% % E"$(,8 =%, +!(/%;!"0%@ F"!'0! G "!$8,+$+!
!(0$&-$+$ '% $"0@ HIB* +$ JF* ,""!0%":3,7!8&!'0!* +!7!& (!" /3&-",+%( %( -",'/K-,%( +!(0,'$+%( $%
"!8$/,%'$&!'0% /%& $( '$4L!( ,'+K#!'$(* &$( +! &%+% $ '5% (!&!$" $ +,(/1"+,$ %3 % +!($M3(0! (%/,$8 %3* /%&
% ($/",=K/,% +$ /,+$+$',$* $ +3"$( 8,+$(* (!&!$+$ -!8$ J%'(0,03,45% F!+!"$8@ N! $7$'0!* -%" !((!( /$&,'?%(* (!
!2,(0! -"$9% -$"$ $ +!&$"/$45%* -%" (,* -"%M!0$'+% :3! -"!!2,(0! 3& ;!& M3"K+,/% "!8$/,%'$+% $ 0!"/!,"% !*
-%"0$'0%* 0$&;6& &!"!/!+%" +$ 030!8$ +$ %"+!& 8!#$8* +!7!& (!" /%&-$0,;,8,9$+%( %( +,"!,0%( /%'/%""!'0!(* $06
:3! (!M$& (!-$"$+$( $( O0!""$( ,'+K#!'$(P* -$"$ % !=!,0% +$ !2/83(,7,+$+! +% +%&K',% +$ Q',5% ! +% 3(3="30%
+%( K'+,%(k N+. !%l&)3? v ./5 v 1EYIUWT +LKLFUTW +LYUWK =_LZ :ETELTI v 35 u%)%#)(""uO'

-\W FE KEaI ^_E M_LUIF hTEIF GW <TIFLY ch HWTIM WX_VIGIF VWT LKGJaEKIF EM VIFFIGW TEMWUW]
EKUTEUIKUW] K\W o FWMEKUE VWT LFFW ^_E FE YfEF VWGE IFFEa_TIT I VWFFE GE UILF hTEIF] ELF ^_E GE`E FET
XWKUEMVWTpKEI I ("##' RIYE GLZET] FE I WX_VI[\W GE UILF hTEIF FE GLY_L_ IW YWKaW GI fLFUbTLI E UE`E _M GEFHEXfW
fLFUbTLXW GEHLKLUL`W] VETGE_*FE I UTIGLXLWKIYLGIGE] VWLF I >WKFULU_L[\W ?EGETIY GE ("## GEFXITUI WF EFVI[WF
GEHLKLUL`IMEKUE ch LKXWTVWTIGWF] FEcI VEYI VWFFE W_ VTWVTLEGIGE] VWT W_UTWF MEMdTWF GI VWV_YI[\W dTIFLYELTI]
XWKHWTME GLFVgE I LKUEYLaeKXLI GI .iM_YI Kq &r%)./?'

jR!(&% 0!'+% !& /%'0$ :3! $ -%((! ,'+K#!'$ +!/%""! +! 3&$ "!$8,+$+! :3! -"!!2,(0! $ :3$8:3!" $0%
/,7,8,9$01",%* '5% -%+!&%(* /%'03+%* +,9!" :3! %( K'+,%( (!M$& %( +!0!'0%"!( +!(($ -%((! %",#,'>",$ -%":3!
$ -$"0," +% &%&!'0% :3! (! -"%/8$&$ $ J%'(0,03,45%* :3! (! /%'(0,03, % %"+!'$&!'0% M3"K+,/% +% S(0$+%* %
:3! -$(($ "!$8&!'0! $ /%'0$" 6 % -%+!" /%'(0,03K+% /%& $30%",+$+! %",#,'>",$* 6 +,9!"* % -%+!" (%;!"$'%@
T5% -$,"$ +U7,+$ $8#3&$ (%;"! :3!& !2!"/! $ (%;!"$',$ (%;"! !(($( 0!""$(V 6 % -%7% ;"$(,8!,"%@ N% :3!
'5% (! !2/83,* -%" /!"0%* % -"1-",% K'+,%@ ) K'+,% ,'0!#"$ % -%7% ;"$(,8!,"%* (1 :3! '3&$ /%'+,45% !(-!/,$8*
$% -%'0% +! &!"!/!" 3& /$-K038% !(-!/K=,/% '$ -"1-",$ J%'(0,03,45%@ W+!&$,(* $ J$"0$ $03$8* '% (!3 $"0@ HD*
,'/@ XY* +!,2$ /8$"% :3! (5% ;!'( +$ Q',5% $( 0!""$( 0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$( -!8%( K'+,%(@ Z$8! "!(($80$"
:3! !(0! "!/%'?!/,&!'0% '5% 6 ="30% +! 3&$ 7%'0$+! /$-",/?%($ %3 &!(&% +,(/",/,%'>",$@ S8! +!/%""! +$
!2,(0.'/,$ +%( -"!((3-%(0%( :3! $ -"1-",$ J$"0$ R$#'$ $-%'0$* % :3! 6 =!,0% '% [B\ +% "!=!",+% $"0,#%*
+!=,','+% % :3! (!M$& 0!""$( 0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$(@ ]@@@^ T5% 6 -%"0$'0%* 3& $0% +% _%+!" _U;8,/% :3!
7$, /%'(0,03," 3&$ 0!""$ /%&% ,'+K#!'$@ S(0$ :3$8,+$+! +!/%""! +% -"!!'/?,&!'0% +! $8#3'( -"!((3-%(0%(
$/,&$ $+39,+%(@ ) :3! (! !(-!"$ +%( _%+!"!( _U;8,/%( 6 :3! $( 0!""$( /%& !(0$( /$"$/0!"K(0,/$( (!M$&
+!&$"/$+$(@ S(0! $0% '5% -%+!* (%; ?,-10!(! $8#3&$* 7,%8$" +,"!,0% +! 0!"/!,"%(@ ` +,9!"* +$:3!8!( :3!
(!",$& 8!#K0,&%( -%((3,+%"!( +! 0!""$( '5% !':3$+">7!,( !& :3$8:3!" +%( -"!((3-%(0%( M> !'3'/,$+%(k
N>EYFW 1LdELTW <IFUWF] >_TFW GE 3LTELUW >WKFULU_XLWKIY] 8G' >EYFW <IFUWF] !%%!] Vha' $"&)$"$O'

-EFFE IFVEXUW] W >WYEKGW ._VTEMW /TLd_KIY ?EGETIY ch GEXLGL_ ^_E I GIUI GE %r)(%)("##] GIUI GI
VTWM_YaI[\W GI >WKFULU_L[\W ?EGETIY] GE`E FET W TEHETEKXLIY LKF_dFULU_J`EY VITI `ETLHLXI[\W GI EnLFUeKXLI GI
XWM_KLGIGE LKGJaEKI] dEM XWMW GI EHEUL`I E HWTMIY WX_VI[\W H_KGLhTLI VEYWF JKGLWF] TEFFIY`IGI I fLVbUEFE GE
XWMVTW`IGW TEKLUEKUE EFd_YfW N:EU' Kq uu##)11 v ./? v 1EYIUWT +LKLFUTW >ITYWF <TLUUW v 35 %()%$)!%(%m 1+.
!"%#$)3? v ./? v 1EYIUWT +LKLFUTW 9LYMIT +EKGEF v 35 (l)(%)!%(lm 1+. !"rl!)3? v ./? v 1EYIUWTI
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+LKLFUTI >hTMEK =iXLI v 35 (u)(()!%(lm 418 #%ul&!)+. v ./? v 1EYIUWT +LKLFUTW /EWTL wI`IFXxL v 35
(!)%!)!%(rO' /TIUI*FE GE XTLUoTLW GEHLKLGW VEYI ._VTEMI >WTUE] GE FIY`Ia_ITGIF XWKFULU_XLWKILF] EM WdFET`pKXLI
GI FEa_TIK[I c_TJGLXI] I ^_IY K\W LMVEGE I XTLI[\W GE hTEIF VITI WF LKGJaEKIF VWT W_UTIF HWTMIF c_TJGLXIF]
KWUIGIMEKUE MEGLIKUE I XWMVTI GE UETTIF W_ MEFMW I GEFIVTWVTLI[\W VWT LKUETEFFE FWXLIY] MEGLIKUE VTo`LI E
c_FUI LKGEKLZI[\W EM GLKfELTW] K\W FWMEKUE GIF dEKHELUWTLIF] MIF UIMdoM GI UETTI K_I NITULaW !&] GI =EL
&'%%()$uO'

>WYfE*FE GI 5_TLFVT_GeKXLID
y) a3-"!&% b",;3'$8 F!+!"$8* ,'0!"-"!0$'+% $ J%'(0,03,45% F!+!"$8* 0!& $+%0$+% !& (!3( M38#$+%(
]+!(0$/$+$&!'0! '% -"!/!+!'0! +% /$(% cd$-%($ a!""$ +% a%8c* _!0 IIee* d!8$0%"V R,'@ J$"8%( E",00%*
b",;3'$8 _8!'%* M38#$+% !& BfgDIgHDDf* Nh!ABeB N,738# HiADfAHDDf _3;8,/ HCADfAHDDf^ $ +!'%&,'$+$
0!%",$ +% =$0% ,'+K#!'$* -$"$ !(0$;!8!/!" :3! $( 0!""$( ,'+K#!'$( (5% $:3!8$( %/3-$+$( -!8%( K'+,%( '$ +$0$
+$ -"%&38#$45% +$ J$"0$ J%'(0,03/,%'$8 +! Bfeey N4> !%%$'#%'%('%%%!"l*$ * /1? GI rz 1EaL\W * 1EYIUWT
3EFEMdITaIGWT ?EGETIY >LG +ITXWKL * 35 !%)(%)!%(&O'
jW8/$'/! +$ !2-"!((5% c0!""$( 0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$( -!8%( K'+,%(c /%'0,+$ '% $"0@ HIB* [ B\ +$ JF M>
+!=,',+% -!8$ S2/!8($ J%"0! '% M38#$&!'0% +$ _!0 IIee* !(0$;!8!/!'+%A(! /%&% &$"/% -$"$ $
/$"$/0!",9$45% +$ 0"$+,/,%'$8 ! -!"&$'!'0! %/3-$45% ,'+K#!'$ $ +$0$ +$ -"%&38#$45% +$ J%'(0,03,45%
F!+!"$8@ _"!/!+!'0!(k N4, %%%"!rr*%&'!%(u'l'%u'%%%%)+. v /1? GI uz 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT
?EGETIY :ELnWUW 5iKLWT v 35 !l)%")!%("O
y) J@ abF* -%" %/$(,5% +% M38#$&!'0% +$ $45% -%-38$" :3! -"!0!'+,$ $ +!(/%'(0,03,45% +$ +!&$"/$45%
/%'0K'3$ +$ d!(!"7$ Y'+K#!'$ d$-%($ a!""$ +% a%8 ]_!0,45% '\ I@Iee^* ,'0!"-"!0%3* ,'!:3,7%/$&!'0!* %(
+,(-%(,0,7%( /%'(0,03/,%'$,( :3! /3,+$& +$( 0!""$( %/3-$+$( -!8%( K'+,%(* 0!'+% % R,',(0"% R$"/% W3"68,%
"!(($80$+% :3! cT5% "!(0$& +U7,+$(* -%"6&* :3! $ /%'/83(5% $+%0$+$ '$ -"!(!'0! $45% '%"0!$"> $ $03$45%
+$ J%"0! '$( +!&$,(y N4, %%&"!#"*!r'!%%r'l'%u'%%%% * /1? GI uz 1EaL\W * 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY
4KUtKLW >EGEKfW * 35 %l)%&)!%(!O'
y) a3-"!&% b",;3'$8 F!+!"$8* '% M38#$&!'0% +$ _!0,45% '\ I@Ieegdd ]?,(01",/% /$(% +$ d$-%($ a!""$ +%
a%8* /%'(,+!"$+% /%&% 8!$+,'# /$(! +$ &$06",$^* $+%0%3 $ +$0$ +$ -"%&38#$45% +!8$ J%'(0,03,45% F!+!"$8
]C +! %303;"% +! Bfee^ /%&% &$"/% 0!&-%"$8 -$"$ $=!"," (! % !(-$4% %;M!0% +! +!&$"/$45% /%'(0,03,A(! !&
0!""$( 0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$( -!8%( K'+,%(@ b"$0$A(! +! ,'(3;(0,03K7!8 "!=!"!'/,$8 -$"$ % +$+% +$
%/3-$45% +! 3& +!0!"&,'$+% !(-$4% #!%#">=,/% -%" !(($ %3 $:3!8$ !0',$ $;%"K#!'!j %3 (!M$* -$"$ %
"!/%'?!/,&!'0%* $%( K'+,%(* +%( +,"!,0%( %",#,'>",%( (%;"! $( 0!""$( :3! 0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$&y N4>
r%%(uur*(u'!%(!'l'%l'$%(! * /1? GI lz 1EaL\W * 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY >pKGLGW 4YHTEGW .LY`I
=EIY 5iKLWT * 35 !u)%&)!%(rOm
yk,-10!(! +%( $30%( :3! "!0"$0$ (,03$45% +! $&-8,$45% +! 0!""$ ,'+K#!'$ M> +!&$"/$+$ '%( ,+%( +! BffB*
:3!(05% M> $'$8,($+$ -!8% _8!'% +$ S2/!8($ J%"0! '% M38#$&!'0% +$ _!0 IIee* =,/$'+% !(0$;!8!/,+%* !&
($87$#3$"+$ ,'(0,03/,%'$8* (!" 7!+$+$ $ $&-8,$45% +$ 0!""$ ,'+K#!'$ M> +!&$"/$+$@ )",!'0$4L!( $+%0$+$(
'% M38#$+% :3! (! $-8,/$& /%&% -$"<&!0"% -$"$ %( /$(%( (!&!8?$'0!( +,(/30,'+% $ +!&$"/$45% +! 0!""$(
,'+K#!'$(y N4, %%uu!ru*$('!%(('l'%u'%%%% v /1? GI uz 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY :ELnWUW
5iKLWT v 35 %()(!)!%(&O'

4 WdFET`pKXLI GE VTEXEGEKUEF ch HLTMIGWF VEYWF /TLd_KILF] IYoM GE TEVTEFEKUITEM dWM HIUWT VITI
I EFUIdLYLZI[\W FWXLIY] UEM G_VYI `WXI[\W] ELF ^_E MIKUoM XWMVTWMLFFW XWM I VIXLHLXI[\W FWXLIY E I FEa_TIK[I
c_TJGLXI] KWUIGIMEKUE ^_IKGW EMIKIGWF GW :TEUbTLW 8nXEYFW' jQ& +%( ;%'( =$0%"!( +! !(0$;,8,+$+! (%/,$8 ! $
:3! 0!& +,"!,0% 0%+% /,+$+5% 6 % +$ (!#3"$'4$ M3"K+,/$@ T5% ;$(0$ :3! $ (%/,!+$+! 0!'?$ 3&$ J%'(0,03,45%@ `
-"!/,(% :3! !(0$ (!M$ "!(-!,0$+$ -%" 0%+%(V #%7!"'$'0!( ! #%7!"'$+%(@ W((,&* % _%+!" h3+,/,>",% #$'?$
,&-%"0<'/,$ 7,0$8 '% !(0$;!8!/,&!'0% +$ (!#3"$'4$ M3"K+,/$* :3! 6 3& +%( -,8$"!( +% !+,=K/,% M3"K+,/% +% S(0$+%
+! N,"!,0%@ )( /,+$+5%( '!/!((,0$& ($;!" /%&% $( 8!,( (!"5% $-8,/$+$( -$"$ -%+!"!& -8$'!M$" (3$( 7,+$(j 0%+$(
$( -!((%$( '$ (%/,!+$+! 0.& % +,"!,0% +! ($;!" /%& /!"0!9$ % :3! -%+!& ! % :3! '5% -%+!& =$9!"@ ` % _%+!"
h3+,/,>",% :3!* !& U80,&$ $'>8,(!* +,9 /%&% $( '%"&$( M3"K+,/$( +!7!& (!" $-8,/$+$( ]:3$'+% ?> +U7,+$* /8$"%^@
W (%/,!+$+! /%'0$* -%"0$'0%* /%& $( +!/,(L!( =,2$+$( '$ M3",(-"3+.'/,$ -$"$ -%+!" "!(-,"$" $ 8,;!"+$+!
$((!#3"$+$ -!8% N,"!,0% ! 7,7!'/,$+$ '$ (!#3"$'4$ M3"K+,/$k N=_LZ 4KUtKLW 1LZZIUUW -_KEF] +IK_IY GE
,KUTWG_[\W IW 8FU_GW GW 3LTELUW] 8G' .ITIL`I] !%(&] Vha' (u")(l%O'

2_UTWFFLM] VETULKEKUE TEaLFUTIT ^_E W GLTELUW H_KGIMEKUIY GW GE`LGW VTWXEFFW YEaIY NITULaW rq] =,R]
GI >?)##O] o IVYLXh`EY UIKUW I VTWVTLEGIGE] ^_IKUW I VWFFE' REcI*FE ^_E I +IaKI >ITUI GE (!(r] KW >IVJU_YW u"]
GEUETMLKI`I ^_E jT% ="!! &$' (?$88 ;! (!,9!+* ,&-",(%'!+* +,(-%((!((!+* %308$l!+* !2,8!+ %" "3,'!+ ,' $'m l$m*
'%" ,' $'m l$m -"%/!!+!+ $#$,'(0* !2/!-0 ;m 0?! 8$l=38 M3+#!&!'0 %= ?,( -!!"( $'+ 0?! 8$l %= 0?! 8$'+k N-EKf_M
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fWMEM YL`TE GE`E FET XWKHLFXIGW W_ IVTLFLWKIGW] W_ GEFVLGW GE FE_F GLTELUWF W_ VWFFEF W_ HWTI GI YEL W_ EnLYIGW
W_ VTL`IGW GE F_I VWFL[\W GE KEKf_MI MIKELTI] KEM FETh GEFEK`WY`LGW XWM HWT[I XWKUTI EYE] W_ MIKGIT W_UTWF
^_E W HI[IM] EnXEUW VWT c_YaIMEKUW GI YEL GE FE_F La_ILF W_ VWT YEL GI UETTIO'

jW+&,',(0"$0,7%@ J%'(0,03/,%'$8@ Y'+K#!'$@ b"$+,/,%'$8,+$+! +$ )/3-$45%@ Y'!2,(0.'/,$ +! S8!&!'0%(
J%'/83(,7%( +! a! b"$0$ +! b!""$ b"$+,/,%'$8&!'0! )/3-$+$ _%" Y'+K#!'$(@ Y8!#$8,+$+! +$ Y'7$(5%@
d!,'0!#"$45% +! _%((!@ R!+,+$ n,&,'$"@ W"0@ fHi +% J_J@ A W $45% -%((!((1",$ (%; ",0% !(-!/,$8* /%& $
-%((,;,8,+$+! +! /%'/!((5% +! 8,&,'$"* +! $/%"+% /%& % $"0,#% fHi +% J_J* '!/!((,0$ +$ /%&-"%7$45% +!
:3! =%, ,'0!'0$+$ +!'0"% +! $'% ! +,$ +$ 03";$45% %3 !(;38?%@ A W3(!'0! $ /%'/83(5%
+% -"%/!((% $+&,',(0"$0,7% +!&$"/$01",%* /%& $ /%""!0$ +!8,&,0$45% +%( &$"/%( =K(,/%( ! (%8345% +$(
:3!(0L!( ,'/,+!'0!(* 0!&A(! :3!* -%" %"$* $ -%((! +% $#"$7$+% (%;"! $ >"!$ ,'7$+,+$ 6 8!#K0,&$* $ $30%",9$"
$ "!,'0!#"$45% %"$ $0$/$+$* ,'/83(,7! !& /$">0!" 8,&,'$"@ A W3(!'0! $ /!"0!9$ +$ /$"$/0!",9$45% +% ,&17!8
,'7$+,+% /%&% >"!$ 0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$ -%" ,'+K#!'$(* $,'+$ :3! 0!'?$ (,+% -3;8,/$+$ $ -%"0$",$
&,',(0!",$8 +!/8$"$01",$ "!=!"!'0! G +!&$"/$45% +$ b!""$ Y'+K#!'$* "!(0$ /$"$/0!",9$+$ $ ,8!#$8,+$+! +!(($
,'7$(5% ! $ &$'30!'45% +!(($ (,03$45% /$"$/0!",9$",$ :3!;"$ +%( -"!/!,0%( +% +!7,+% -"%/!((% 8!#$8 !* !&
U80,&$ $'>8,(!* +% -"1-",% S(0$+% +!&%/">0,/% +! +,"!,0%k N4, r%(&(uu*"!'!%(l'l'%l'%%%% v /1? GI lz
1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY =_JF 4YdETUW 3{4ZE`EGW 4_T`IYYE v 35 !%)%r)!%(lO'
jW+&,',(0"$0,7%@ J%'(0,03/,%'$8@ d!,'0!#"$45% +! _%((!@ FQTWY@ J%'!25% J%& W45% JK7!8 )",#,'>",$@ T5%
)/%"".'/,$@ d!(!"7$ Y'+K#!'$ Y;,"$&$ n$ o8$'L@ _"%/!((% N!&$"/$01",% T5% J%'/83K+%@ N,"!,0% +!
_"%-",!+$+!@ p$"$'0,+%@ A W W45% JK7!8 )",#,'>",$ '@\ B@BDD* +! /%&-!0.'/,$ +% a3-"!&% b",;3'$8
F!+!"$8* =%, $M3,9$+$ /%'0"$ $ Q',5% ! $ FQTWY /%& % ,'03,0% +! $'38$" $ _%"0$",$ '@\ B@BHegHDDI +%
R,',(0"% +$ h3(0,4$ ! +!&$,( $0%( $+&,',(0"$0,7%( :3! "$0,=,/$"$& $ +!&$"/$45% +! 0!""$( ! %( 8,&,0!( +$
d!(!"7$ Y'+K#!'$ +! Y;,"$&$An$ o8$'L@ );(!"7$A(! :3! '5% (! 0"$0$ +% &!(&% %;M!0%* !,( :3! $ -"!(!'0!
8,+! '5% +,(/30! % -"%/!((% +! +!&$"/$45% +! 0!""$(* &$( $-!'$( $ (,03$45% +! 03";$45% G -%((! 8!#K0,&$@
n%#%* '5% ?> :3! (! =$8$" !& /%'!25%* !,( :3! +,7!"(%( %( -!+,+%( ! /$3($ +! -!+," +$( +!&$'+$(@ A W,'+$
:3! $ =,'$8 7!'?$ $ /%&-"%7$"A(! :3! $ >"!$ 03";$+$ /%'(0,03, -$"0! +$ d!(!"7$ Y'+K#!'$ Y;,"$&$An$
o8$'L* $ -%((! +%( $30%"!( +!7! (!" 030!8$+$ $06 $ /%'/83(5% +% -"%/!((% +!&$"/$01",% ! "!/!;,&!'0% +$
,'+!',9$45%* $'0! $ #$"$'0,$ /%'(0,03/,%'$8 G -"%0!45% +$ -"%-",!+$+!* $((!#3"$+% % +!7,+% -"%/!((% 8!#$8@
A W-!8$45% ,&-"%7,+$k' N4> r%%%r($*$l'!%(('l%l'$!(u).> v /1? GI lz 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT
?EGETIY -LXWYI_ |WKxEY 5iKLWT v 35 (!)%u)!%(lO'
j_"%/!((% J,7,8@ d!,'0!#"$45% +! _%((!@ S(;38?%@ J%'=,#3"$45%@ _"%/!((% N!&$"/$01",% !& J3"(%@ W-!8%(
Y&-"%7,+%(@ A J%&-38($'+% %( $30%(* 7!",=,/$A(! :3! % /!"'! +$ 8,+! '5% 6 % -"%/!((% +!&$"/$01",% +$
0!""$ ,'+K#!'$* /%&% =$9!& 0"$'(-$"!/!" %( $-!8$'0!(@ A T$ 7!"+$+!* % :3! (! +,(/30! 6* $-!'$(* (!* G 6-%/$
+% $M3,9$&!'0% +$ $45% ]'%7!&;"% +! HDDi^* =%, /%'=,#3"$+% % !(;38?% $-0% $ =3'+$&!'0$" $ +!&$'+$
-%((!((1",$ !& :3!(05%@ T5% ?>* $((,&* +! (! +,(/30," (! $( 0!""$( (5% %3 '5% 0"$+,/,%'$8&!'0! ,'+K#!'$(@ A
a%&!'0! :3$'+% /%'/83K+$ $ +!&$"/$45% ! $+%0$+%( %( -"%/!+,&!'0%( 8!#$,( +!8$* "!,'7!(0,+$ $ Q',5% '$
-%((!* $ 0"$'(=!","> G !0',$@ J%&% ;!& =",(%3 % &$#,(0"$+%* c!((! 6 +! (!" "!/%'?!/,+% /%&% % +!7,+%
-"%/!((% 8!#$8 &$0!",$8@ q3$8:3!" %30"%* -%" &$,( :3! $-$"!'0!&!'0! M3(0% -%(($ -$"!/!"* 6 +! (!"
"!/?$4$+% -%" ,'/%&-$0K7!8 /%& % %"+!'$&!'0% M3"K+,/%c@ A J%&% (! 7.* +,$'0! +$ =$80$
+! +!&$"/$45% $+7,'+$ +! -"%/!+,&!'0% "!#38$"* '5% (! -%+! =$8$" !& >"!$ 0"$+,/,%'$8&!'0! ,'+K#!'$@ T5%
?> :3! (! =$8$" !& &!8?%" -%((! +%( K'+,%( %3 &!8?%" +%&K',% +$ Q',5%@ A ) :3! (! 0!& !& -$30$* '!(0!
/$(%* 6 $ ,&-!",%($ %;(!"7<'/,$ +%( -"%/!+,&!'0%( '%"&$0,7%( -$"$ :3! ','#36& (!M$ -",7$+% +! (!3( ;!'(
(!& % +!7,+% -"%/!((% 8!#$8 ]$"0@ C\* ,'/@ nYZ*Jd^@ S& (3&$* % :3! (! ,&-L! 6 % "!(#3$"+% +$ (!#3"$'4$
M3"K+,/$@ A W-!8$4L!( ,&-"%7,+$(k' N4> !%%r'#('%%'%%(rl!*! v /1? GI rz 1EaL\W v 1EYIUWTI
3EFEMdITaIGWTI ?EGETIY >JKULI +EKEZEF <T_KEUUI v 35 %")%#)!%(!O'
jW ,+!'0,=,/$45% +$( >"!$( +! %/3-$45% 0"$+,/,%'$8&!'0! ,'+K#!'$ +!-!'+! +! +!&$"/$45% :3! /%&-!0! G
Q',5%* /%'=%"&! +,(-L! % -"1-",% $"0@ HIB* /$-30* +$ J%'(0,03,45% +$ d!-U;8,/$@ T5% ;$(0$ % 8$3+%
$'0"%-%81#,/% :3!* !&;%"$ 0"$+39$ !(03+% /,!'0K=,/% ! +!0$8?$+%* '5% 6 $-0% $ #!"$"* -%" (, (1* !=!,0%(
+!&$"/$01",%(* :3! +!-!'+!& +! -"%/!((% $+&,',(0"$0,7% -"!7,(0% '% N!/"!0% B@rrC* +! De +! M$'!,"% +!
Bffs* :3! :3$8,=,/$ 0$8 !(03+% $-!'$( /%&% =$(! ,',/,$8@ W3(!'0!* '% /$(%* +!&$"/$45% $+7,'+$ +!
-"%/!+,&!'0% "!#38$"@ Y&-!",%($ $ %;(!"7<'/,$ +%( -"%/!+,&!'0%( '%"&$0,7%( -$"$ :3! ','#36& (!M$
-",7$+% +! (!3( ;!'( (!& % +!7,+% -"%/!((% 8!#$8 ]$"0@ C\* ,'/@ nYZ* Jd^* ,&-%'+%A(! % "!(#3$"+% +$
(!#3"$'4$ M3"K+,/$k N4, !%%l'%u'%%'%%u%#$*( v /1? GI uz 1EaL\W v 1EYIUWTI 3EFEMdITaIGWTI ?EGETIY 4KI
:EZITLKL v 35 %")%!)!%%lO'

4FFLM XWMW] F'M'c'] W GLTELUW H_KGIMEKUIY GE VTWVTLEGIGE UIMdoM IdTIKaE I VTWUE[\W GW
VWFF_LGWT' .E I VWFFE o I EnUETLWTLZI[\W GI XWKG_UI IUTI`oF GI _ULYLZI[\W EXWKtMLXI GI XWLFI] WKGE I VTWVTLEGIGE
o VWFFJ`EY] I VWFFE UIMdoM W o' 8M FEKGW I VWFFE W EnETXJXLW GE VWGETEF GE HIUW ^_E XWTTEFVWKGE IW EnETXJXLW
GWF VWGETEF LKETEKUEF s VTWVTLEGIGE] VITEXE YbaLXW ^_E UIMdoM EYI EKXWKUTI TEFVIYGW KI VTWUE[\W XWKFULU_XLWKIY'
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jS ,((%* ,'/83(,7!* -%":3! %( K'+,%(* &!(&% 0!'+% % +,"!,0% +! 7!"!& "!(-!,0$+%( %( (!3( 3(%( ! /%(03&!(
]$"0,#% HIB +$ JF^* -%" 7,7!"!& !& (%/,!+$+! ! (%; % ->8,% +! %"+!'$&!'0% M3"K+,/% U',/% ! /%&3& $
0%+%( %( ;"$(,8!,"%( ! !(0"$'#!,"%( :3! 7,7!& '% _$K(* 0$&;6& +!7!& "!(-!,0$" %( +,"!,0%( $8?!,%(* +!'0"! %(
:3$,(* % +,"!,0% =3'+$&!'0$8 :3! 6 % +,"!,0% +! -"%-",!+$+! ]$"0,#% C\* XXYY +$ JF^* +% :3$8 +!",7$ % +,"!,0%
+! -%((!k N4> %%(%!u%*r('!%%r'l'%u'&%%% v /1? GI uz 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY .W_ZI
1LdELTW v 35 %()%!)!%(#O'
jT$ ?,-10!(! +! 7," $ (!" /%&-"%7$+% :3! $ 0!""$ !& :3!(05% !(0> /%&-"!!'+,+$ '% /%'/!,0% +! >"!$
0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$ -!8%( K'+,%(* '5% ?> +U7,+$( +! :3! $ !8!( +!7! (!" !'0"!#3!* '$ =%"&$ +% +!7,+%
-"%/!+,&!'0% 8!#$8@ b%+$7,$* !':3$'0% '$+$ (! /%&-"%7$* +!7! (!" -"!(!"7$+$ $ (,03$45% +% -%((3,+%"@
_"!/!+!'0!( +!(0$ J%"0! ! +% abhk N4> !%%&uu(%%%l(#r& v /1? GI (z 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT
?EGETIY 5LTILT 4TIM +Ea_ETLIK v 35 !r)%u)!%(uO'
jT% <&;,0% +! $45% -%((!((1",$* $'0! $( -!/38,$",+$+!( $-%'0$+$(* %3 (!M$* !(-!/,=,/$&!'0! !& (,03$45%
+!((! M$!9* '5% 6 +$+% $% t"#5% h3+,/,>",%* '% $=5 +! 030!8$" -"!0!'(%( +,"!,0%( ,'+K#!'$(* "!/%'?!/!"
-"!7$8.'/,$ $%( ,'0!"!((!( +$:3!8!( :3!* $="%'0$'+% 3&$ (,03$45% -$/K=,/$ ! /%'(%8,+$+$ '% 0!&-%*
&!+,$'0! 7,%8.'/,$* ,'0!'0$& ,'7$+," 0!""$(* (!M$& K'+,%( %3 '5%* !& +!0",&!'0% +% +,"!,0% "!#38$"&!'0!
/%'(0,03K+% !& =$7%" +$:3!8!( :3! +!0.& ! !2!"/!& $ -%((! +! ,&17!,( "3"$,(* -%" 8$"#% ! /%'0,'3$+%
!(-$4% +! 0!&-%@ W 7,%8.'/,$* !& :3$8:3!" +! (3$( &%+$8,+$+!(* '5% 6 $+&,0,+$ -!8% %"+!'$&!'0% M3"K+,/%*
&$(* $% /%'0">",%* 6 (!&-"! "!-!8,+$* ,'+!-!'+!'0!&!'0! +$ /8$((! (%/,$8 %3 !0',$ +! :3!& $
-"$0,:3!@ J$(% !& :3! % $&-$"% -!8% _%+!" h3+,/,>",% +! /%'+30$ ,'7$(%"$ +! (,87K/%8$( !& =$9!'+$( %'+!
(! !2!"/!& $0,7,+$+!( (1/,%A!/%'u&,/$(* +! =%"&$ /%'0,'3$+$* -%" +6/$+$(* -$/,=,/$&!'0!* (,#',=,/$",$
,'7!"(5% +$ %"+!& M3"K+,/$* +%( -",'/K-,%( :3! -"!(,+!& $ (!#3"$'4$ -U;8,/$* '% :3! /%'/!"'! G
%"#$',9$45% +$ 7,+$ (%/,$8* /%& !7,+!'0! :3!;"$ +$ %"+!& -U;8,/$ ,'0!"'$* G :3$8 +!7!& (! (3;&!0!" 0%+%(
%( /,+$+5%( +% -$K(* (%; -!'$* ,'/83(,7!* +! (! $+&,0," $ %/%"".'/,$ +! #"$7!( /%'=8,0%(* /%& (6",% ",(/% G
7,+$ -$"$ %( (!#&!'0%( -%-38$/,%'$,( !'7%87,+%(k N4> !%%&uu((%%(rr%( v /1? GI (z 1EaL\W v 1EYIUWT
3EFEMdITaIGWT ?EGETIY ?Ia_KGEF GE 3E_F v 35 !()(%)!%((O'
jW+&,',(0"$0,7% ! _"%/!((3$8 J,7,8@ d!(0",45% $% N,"!,0% +! _"%-",!+$+!@ A W n!, s@DDBgrI '5% $30%",9$ :3!
(! -"%K;$ % +%&,'3( +! ;%$A=6 +! ," ! 7," '$ (3$ -"%-",!+$+!* !':3$'0% (! -"!-$"$ % -"%/!((% +!
+!&$"/$45% +! 0!""$( ,'+K#!'$( -%" $0% $+&,',(0"$0,7%@ _"!/!+!'0! +% abh@ A N>A(! -"%7,&!'0% -$"/,$8 $%
$#"$7% +! ,'(0"3&!'0%k' N4, !%%u'%('%%'%($l#l*# v /1? GI (z 1EaL\W v 1EYIUWTI 3EFEMdITaIGWTI ?EGETIY
+ITLI ,FIdEY 9IYYWUUL 1WGTLa_EF v 35 %")%!)!%%lO'

/IKUW o `ETGIGE ^_E W ITULaW ("] }!q] GI =EL &'%%()$u] I_UWTLZI I XWKXEFF\W GE LKUETGLUW
VWFFEFFbTLW] VITI VTWUE[\W GI VWFFE] XWKUTI EFd_YfW VTIULXIGW VWT LKGJaEKIF] KI fLVbUEFE EM ^_E ILKGI K\W
HLKIYLZIGW W VTWXEGLMEKUW GEMITXIUbTLW'

jW '%"&$ +% [ H\ +% $"0@ Bf +$ n!, '\ s@DDBgrI* '% (!'0,+% +! :3! '5% /$;! $ /%'/!((5% +! ,'0!"+,0%
-"%,;,01",% /%'0"$ +!&$"/$45% +! 0!""$( ,'+K#!'$( (%&!'0! (! $-8,/$ '%( /$(%( !& :3! M> =%"$ /%'/83K+% !
?%&%8%#$+% % "!(-!/0,7% -"%/!((% +!&$"/$01",%* ?,-10!(! '5% %/%"",+$* '$ !(-6/,!@ _"!/!+!'0!(k N4,
%%(#(ru*uu'!%(('l'%('%%%% v /1? GI (z 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY .W_ZI :T_GEKUE v 35
(")%")!%(#O'
jN!(0$"0!* "!M!,0$A(!* 0$&;6&* $ $8!#$45% +! ,'$+!:3$45% +$ 7,$ !8!,0$ 8$'4$+$ (%; % $"#3&!'0% +! :3! %
$"0@ Bf* [ H\* +$ n!, s@DDBgBfrI '5% $+&,0! $ /%'/!((5% +! ,'0!"+,0% -%((!((1",% /%'0"$ $ +!&$"/$45% +!
0!""$( ,'+K#!'$(* 3&$ 7!9 :3! % "!=!",+% +,(-%(,0,7% 7!+$ $ /%'/!((5% +! ,'0!"+,0% -%((!((1",% (%&!'0!
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"!0!'45% ! $ -%((! +% $#"$7$'0! (%;"! % ,&17!8P ]WY DeDBeieAeC@HDBC@i@DC@DDDD y bdF +$ Cz d!#,5% y
d!8$0%" N!(!&;$"#$+%" F!+!"$8 J!($" W"0?3" J$7$8/$'0, +! J$"7$8?% y Nh BegDegHDBC^@
OJ%&-38($'+% %( $30%(* 7!",=,/$A(! :3! % /!"'! +$ 8,+! '5% 6 % -"%/!((% +!&$"/$01",% +$ 0!""$ ,'+K#!'$*
/%&% =$9!& 0"$'(-$"!/!" %( $-!8$'0!(@ T$ 7!"+$+!* % :3! (! +,(/30! 6* $-!'$(* (!* G 6-%/$ +% $M3,9$&!'0%
+$ $45% ]'%7!&;"% +! HDDi^* =%, /%'=,#3"$+% % !(;38?% $-0% $ =3'+$&!'0$" $ +!&$'+$ -%((!((1",$ !&
:3!(05%@ T5% ?>* $((,&* +! (! +,(/30," (! $( 0!""$( (5% %3 '5% 0"$+,/,%'$8&!'0! ,'+K#!'$(@ a%&!'0! :3$'+%
/%'/83K+$ $ +!&$"/$45% ! $+%0$+%( %( -"%/!+,&!'0%( 8!#$,( +!8$* "!,'7!(0,+$ $ Q',5% '$ -%((!* $
0"$'(=!","> G !0',$@ J%&% ;!& =",(%3 % &$#,(0"$+%* c!((! 6 +! (!" "!/%'?!/,+% /%&% % +!7,+% -"%/!((% 8!#$8
&$0!",$8@ q3$8:3!" %30"%* -%" &$,( :3! $-$"!'0!&!'0! M3(0% -%(($ -$"!/!"* 6 +! (!" "!/?$4$+% -%"
,'/%&-$0K7!8 /%& % %"+!'$&!'0% M3"K+,/%c@ J%&% (! 7.* +,$'0! +$ =$80$ +! +!&$"/$45% $+7,'+$ +!
-"%/!+,&!'0% "!#38$"* '5% (! -%+! =$8$" !& >"!$ 0"$+,/,%'$8&!'0! ,'+K#!'$@ T5% ?> :3! (! =$8$" !& &!8?%"
-%((! +%( K'+,%( %3 &!8?%" +%&K',% +$ Q',5%@ ) :3! (! 0!& !& -$30$* '!(0! /$(%* 6 $ ,&-!",%($
%;(!"7<'/,$ +%( -"%/!+,&!'0%( '%"&$0,7%( -$"$ :3! ','#36& (!M$ -",7$+% +! (!3( ;!'( (!& % +!7,+%
-"%/!((% 8!#$8 ]$"0@ C\* ,'/@ nYZ*Jd^@ S& (3&$* % :3! (! ,&-L! 6 % "!(#3$"+% +$ (!#3"$'4$ M3"K+,/$@
W-!8$4L!( ,&-"%7,+$(P N4> !%%r'#('%%'%%(rl!*! v /1? GI rz 1EaL\W v 1EYIUWTI 3EFEMdITaIGWTI ?EGETIY
>JKULI +EKEZEF <T_KEUUI v 35 ($)%#)!%(!Om
O)/%""! :3!* '% /$(% /%'/"!0%* % -"%/!+,&!'0% +!&$"/$01",% '5% !(0> /%'/83K+%* % :3! $=$(0$ $ $-8,/$45%
+%( +,(-%(,0,7%( &!'/,%'$+%(@ _!"/!;$A(!V '5% (! !(0> $ $=$(0$" $ '$03"!9$ +!/8$"$01",$ +% +!/"!0%
+!&$"/$01",%* &$( $ $=,"&$" :3! !':3$'0% -!'+!'0! $ 0"$&,0$45% +% -"%/!+,&!'0% +! ,+!'0,=,/$45% !
+!8,&,0$45% +! 0!""$ ,'+K#!'$ '% -!"K&!0"% :3! $;"$'#,$ % ,&17!8 %;M!0% +$ +!&$'+$* '5% ?> :3! (! =$8$"*
/%& /!"0!9$* 0"$0$"A(! +! 0!""$ 0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$ -!8%( K'+,%(@ _"!8,&,'$"!( $=$(0$+$(@ S& :3! -!(!
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$ _%"0$",$ '\ H@ICegHDDs A Rh* -!8$ :3$8 (! "!/%'?!/! i@sfi ?!/0$"!( +! 0!""$( 0"$+,/,%'$8&!'0! ,'+K#!'$(
o$",", X%/1* 8%/$8,9$+$( '%( &3',/K-,%( +! _%"0% d!$8 +% J%86#,%gWn ! a5% E">(gWn* ,'/83,'+% $K $
-"%-",!+$+! %;M!0% +$ 8,+!* /%'(0,03$ ,'+K/,% -$"$ $ /%&-"%7$45% +! 3&$ 0"$+,/,%'$8,+$+! +$ %/3-$45%* 0$8
$0% '5% 6 (3=,/,!'0! -$"$ $=$(0$" %( 0K038%( +! -%((! !g%3 -"%-",!+$+! %30%"#$+%( !& =$7%" +! 0!"/!,"%(k
N4> %#%%"$r*$%'!%($'l'%r'#%%( v /1? GI rz 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY 1WaoTLW ?LIYfW
+WTELTI v 35 u()%r)!%("Om
jd!(($, +%( $30%(* :3! $ -%((! &$'($ ! -$/K=,/$ +% ,&17!8 "3"$8 +!'%&,'$+% F$9!'+$ a$#,* 8%/$8,9$+% '$
_"$,$ +! a$#,* '% R3',/K-,% +! E$K$ F%"&%($gdT* =%, 0"$'(=!",+$ -$"$ $ -$"0! W30%"$* &!+,$'0! J%'0"$0%
+! J%&-"$ ! Z!'+$ /!8!;"$+% /%& $ S&-"!($ SR_YaSn A S&-"!!'+,&!'0%( _,03;$ a!"7,4%( n0+$* !&
BC@Ds@HDDC* :3! !"$ -"%-",!0>",$ +% /,0$+% ,&17!8* +!(+! BC@DB@Bfee* /%'(%$'0! (! +!-"!!'+! +$ /!"0,+5%
/$"0%">",$ +! =8(@ S $,'+$ :3! % 8!7$'0$&!'0% $'0"%-%81#,/% /%'/83$ :3! $ -"%-",!+$+! "3"$8 %;M!0% +$
"!,'0!#"$45% +! -%((! !(0$",$ !& >"!$ ,'+K#!'$* -!'(% :3!* $06 $ /%'/83(5% +% -"%/!+,&!'0% $+&,',(0"$0,7%
+!&$"/$01",%* ?> +! (! -"!(3&," :3! % ,&17!8 -!"0!'/! G:3!8! !& '%&! +! :3!& !(0> "!#,(0"$+% '%
J$"01",% Y&%;,8,>",% /%&-!0!'0!@ _%" %30"% 8$+%* '$+$ ,&-!+! :3! $ Q',5%* $-1( $ +!&$"/$45% +$ >"!$*
$+%0! $( &!+,+$( '!/!((>",$( '% (!'0,+% +! !=!0,7$" %( +,"!,0%( +%( K'+,%( (%;"! $( 0!""$( :3! $=,"&$ (!"!&
0"$+,/,%'$8&!'0! %/3-$+$(@ ]@@@^J%&-"%7$+% '%( $30%( :3! ?%37! $ ,'+!7,+$ "!0!'45% +! -$"0!( +% ,&17!8
%;M!0% +$ -"!(!'0! "!,'0!#"$45% +! -%((! -!8%( d63(* /%'=,#3"$'+%A(!* $((,&* $&!$4$ G -%((! +% W30%"*
-%((3,+%" +! ;%$A=6* 6 +! (!" /%'=,"&$+$ $ (!'0!'4$* :3! +!0!"&,'%3 $ (3$ "!,'0!#"$45% '$ -%((! +%
"!=!",+% ,&17!8k N4> N%%(%&(%*$%'!%(u'l'%r'"""" v /1? GI rz 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY
9ETIYGW 4VWYLIKW v 35 !l)%l)!%(lOm
jd!(($80!A(! :3! % -"%/!+,&!'0% $+&,',(0"$0,7% +! +!&$"/$45%* -"!7,(0% '% N!/"!0% B@rrC* +! De +! M$'!,"%
+! Bffs* ,'+,/$ 0$8 !(03+% $'0"%-%81#,/% /%&% =$(! ,',/,$8@ ) "!8$01",% /,"/3'(0$'/,$+% +!-!'+!"> +!
$-"%7$45% +$ FQTWY* $;",'+%A(! =$(! +! +,738#$45%* /%& -%((,;,8,+$+! +! &$',=!(0$45% ! /%'0!(0$45% +%(
,'0!"!(($+%(* ,'/83(,7! /%& -"%+345% +! -"%7$(* -$"$ % =,& +! -8!,0!$" ,'+!',9$45% %3 -$"$ +!&%'(0"$"
7K/,%(* 0%0$,( %3 -$"/,$,(* +% "!8$01",%@@@ a1 !'05% % R,',(0"% +$ h3(0,4$ +!/,+,">* -%+!'+%* ,'/83(,7!*
+!($-"%7$" $ ,+!'0,=,/$45%* +!0!"&,'$'+% % "!0%"'% +% -"%/!+,&!'0% -$"$ +,8,#.'/,$(@ b!&A(!* $,'+$* :3! $
+!&$"/$45% +!-!'+! +! ?%&%8%#$45% &!+,$'0! N!/"!0%@ ]@@@^ J%&% (! 7.* +,$'0! +$ =$80$ +! +!&$"/$45%
$+7,'+$ +! -"%/!+,&!'0% "!#38$"* '5% (! -%+! =$8$" !& >"!$ 0"$+,/,%'$8&!'0! ,'+K#!'$@ T5% ?> :3! (! =$8$"
!& &!8?%" -%((! +%( K'+,%( %3 &!8?%" +%&K',% +$ Q',5%@ N$K $ ,'+,(/30K7!8 7$8,+$+! +%( 0K038%( +! +%&K',%
+%( =$9!'+!,"%(* '5% ,&-3#'$+$* !& '!'?3& &%&!'0%* -%" &%0,7%( %30"%(@ N!0,'?$& $ -%((! +! 0%+$( $(
>"!$( ,'7$+,+$(* +$'+%A8?!( =3'45% (%/,$8@ W% :3! /%'(0$ +%( $30%(* $( >"!$( (5% -"%+30,7$(* +!(0,'$+$( G
$#",/3803"$ %3 G -!/3>",$@ T5% (! 0"$0$* $-!'$(* +% /%'="%'0% !'0"! % +,"!,0% +%( -"%-",!0>",%( "3"$,( ! %
+,"!,0% +%( ,'+K#!'$(* !(0! $,'+$ ,'+!=,',+% '$ "!#,5%@ ) :3! (! 0!& !& -$30$* '!(0! /$(%* 6 $ ,&-!",%($
%;(!"7<'/,$ +%( -"%/!+,&!'0%( '%"&$0,7%( -$"$ :3! ','#36& (!M$ -",7$+% +! (!3( ;!'( (!& % +!7,+%
-"%/!((% 8!#$8 ]$"0@ C\* ,'/@ nYZ*Jd^@ S& (3&$* % :3! (! ,&-L! 6 % "!(#3$"+% +$ (!#3"$'4$ M3"K+,/$@ _%" 0$,(
"$9L!(* !'0!'+% +!7$ -"!7$8!/!"* /%& $8#3&$( "!(($87$(* $ +!/,(5% -"%8$0$+$ -!8% ,83(0"! R$#,(0"$+% +$
h3(0,4$ F!+!"$8 +! N%3"$+%(* N"@ )+,8%' +! )8,7!,"$* :3! '5% -%3-%3 !&-!'?% '$ ;3(/$ +! (%834L!(
/%'/,8,$01",$(@ k%37! !(;38?%@ W -%((! +!7! (!" "!(0,03K+$ $%( =$9!'+!,"%(k' N4, !%%l'%u'%%'%%u%#$*( v
/1? GI uz 1EaL\W v 1EYIUWTI 3EFEMdITaIGWTI ?EGETIY 4KI :EZITLKL v 35 %")%!)!%%lOm

:EYW XWKUEnUW] F'M'c'] K\W FE c_FULHLXI I IKUEXLVI[\W GWF EHELUWF EFVEXJHLXWF GI VTbVTLI GEMITXI[\W]
IG`LKGI GE 3EXTEUW :TEFLGEKXLIY] IYLcIKGW W GE`LGW VTWXEFFW YEaIY] W XWKUTIGLUbTLW E IMVYI GEHEFI] I FEa_TIK[I
c_TJGLXI E W GLTELUW GE VTWVTLEGIGE] XWM TEULTIGI GE W_UTWF dTIFLYELTWF ^_E M_LUIF GIF `EZEF LKaTEFFITIM EM UILF
hTEIF GE dWI*Ho E XWM UJU_YWF EnVEGLGWF VEYW VTbVTLW 8FUIGW] XWM IVITeKXLI GE TEa_YITLGIGE'

jW+&,',(0"$0,7% ! _"%/!((3$8 J,7,8@ w"!$ Y'+K#!'$V N!&$"/$45% y _"%-",!+$+! +! _$"0,/38$" S'/"$7$+$@ A
) &$'+$+% +! (!#3"$'4$ !2,#! -"%7$ -"6A/%'(0,03K+$ ! /%& !8$* &!(&% (!'+% /%&-8!2$ $ /%'0"%76"(,$* 6
$+!:3$+$ $ 7,$ &$'+$&!'0$8@ A W !2,(0.'/,$ +! -"%-",!+$+!* +!7,+$&!'0! "!#,(0"$+$* '5% ,',;! $ FQTWY*
+! ,'7!(0,#$" ! "!(#$0$" 0!""$( ,'+K#!'$( ,&!&%">7!,(@ A S':3$'0% '5% =%" =%"&$8&!'0! +!&$"/$+$ $ >"!$
,'+K#!'$* $( -"%-",!+$+!( !'/"$7$+$( '5% -%+!& (!" ,'0!"+,0$+$( -$"$ (!3( +%'%(@ A a!#3"$'4$ /%'/!+,+$
!& -$"0!k' N+. #%u! ) 3? v ./5 v 1EYIUWTI +LKLFUTI 8YLIKI >IYMWK v 35 %!)(!)!%%!O'
j) N!/"!0% '\ B@rrCgfs !(0$;!8!/! :3! $ +!&$"/$45% '5% 0"$9 '!'?3&$ "!(0",45% $%( -"%-",!0>",%(* :3!
-%+!"5% /%'0,'3$" 30,8,9$'+% (3$( 0!""$( -$"$ =,'( -"%+30,7%(* (!& :3$8:3!" -"!M3K9% &$0!",$8 %3 +! %30"$
%"+!& ! :3! !(0$ +!7! (!" ;$(!$+$ ! =3'+$&!'0$+$ !& 0"$;$8?%( $'0"%-%81#,/%( +! ,+!'0,=,/$45%k' N4,
%%%!r(!* (l'!%(!'l'%u'%%%%)+. v /1? GI uz 1EaL\W v 1EYIUWTI 3EFEMdITaIGWTI ?EGETIY REFKI |WYMIT v
35 %#)%r)!%(uO'
jW,'+$ :3! (! $+&,0,((! :3! % ,&17!8 !& +,(/3((5% (! !':3$+"$ '$ +!(/",45% +% $"0@ HIB* [B\* +$
J%'(0,03,45% F!+!"$8* ,&-L!A(! "!/%'?!/!" :3! % %"+!'$&!'0% M3"K+,/% ->0",% '5% /%'=!"! &!/$',(&%( +!
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$30%030!8$ $%( K'+,%( -$"$ "!$7!"!& $ -%((! -!"+,+$ ?> +6/$+$( (%;"! $( 0!""$( :3! 0"$+,/,%'$8&!'0!
%/3-$7$&k' N4> %%%!$(r*%l'!%%&'l'%('uu(% v /1? GI (z 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT ?EGETIY -E�
<EYYW v 35 !l)%u)!%(rO'
j) +!7,+% -"%/!((% 8!#$8 ! $ J%'(0,03,45% 7,'/38$& ,'+K#!'$( ! '5%A,'+K#!'$(* '5% (!'+% -%((K7!8
+,(/",&,'$" 3'( !& +!0",&!'0% +! %30"%(* $% $""!-,% +$ %"+!& /%'(0,03/,%'$8 7,#!'0!* $,'+$ :3! !(($ %"+!&
/%'0!'?$ "!8!7$'0!( ! ,&-%"0$'0!( ,'(0"3&!'0%( +! "!-$"$45% +$( ,'M3(0,4$( ?,(01",/$( :3!
%( ,'+K#!'$( (%="!"$&@ W ,+!'0,=,/$45% ! $ +!&$"/$45% +! >"!$( ,'+K#!'$( ]0!""$( 0"$+,/,%'$,(^ +!7!&
%;(!"7$" % +!7,+% -"%/!((% 8!#$8* '5% (!'+% -%((K7!8 :3! $0"$76( +! %/3-$4L!( %3 ,'7$(L!( (! /",!&
(,03$4L!( /%'(3&$+$( :3! '5% !'/%'0"$& -"!7,(5% '% +,"!,0% 7,#!'0! '% E"$(,8@ W &$'30!'45% +$ (,03$45%
+! =$0% /",$+$ $ -$"0," +$ %/3-$45% +% ,&17!8 !=!0,7$+$ -!8$ /%&3',+$+! ,'+K#!'$ !(0$",$ $-!'$(
/%'0",;3,'+% -$"$ /%'(%8,+$" 3&$ (,03$45% $'0,M3"K+,/$ ! :3! +!($=,$ $0!'45% ,&!+,$0$ +% h3+,/,>",%* '%(
0!"&%( +% $"0,#% C\ ,'/,(% XXXZ +$ JF ]c$ 8!, '5% !2/83,"> +$ $-"!/,$45% +% _%+!" h3+,/,>",% 8!(5% %3
$&!$4$ $ +,"!,0%c^* '5% (!'+% -%((K7!8 +!,2$" %( 8!#K0,&%( -"%-",!0>",%( ! -%((3,+%"!( +!(-"%0!#,+%( +!
0%+$ ! :3$8:3!" 030!8$ +! 3"#.'/,$ $-!'$( -%":3! %( %/3-$'0!( (5% #"3-% ,'+K#!'$k' N4, r%("&$&*
l%'!%(u'l'%l'%%%% v /1? GI lz 1EaL\W v 1EYIUWT 3EFEMdITaIGWT >pKGLGW 4YHTEGW .LY`I =EIY 5iKLWT v 35
($)(!)!%(uO'
jW ,+!'0,=,/$45% ! $ +!&$"/$45% +! >"!$( ,'+K#!'$( ]0!""$( 0"$+,/,%'$,(^ +!7!& %;(!"7$"
% +!7,+% -"%/!((% 8!#$8* '5% (!'+% $+&,0,+% '% %"+!'$&!'0% 7,#!'0! :3! (! 30,8,9!& +! %/3-$4L!( %3
,'7$(L!( /%&% =%"&$ +! ,&-%" !((! +,"!,0%* %3 :3! (! /",!& (,03$4L!( /%'(3&$+$( &!+,$'0! $ ,'(0$8$45%
+!=,',0,7$ ! =%"4$+$ !& -"%-",!+$+! :3!* !& -",'/K-,%* 6 -$"0,/38$"k' Nr%%&l(#*(r'!%(l'l'%l'$(($ v /1?
GI lz 1EaL\W v 1EYIUWTI 3EFEMdITaIGWTI RL`LIK 5WFEUE :IKUIYE\W >IMLKfI v 35 %#)(()!%($O'

=WKaE GE EFaWUIT W UEMI W_ IUo MEFMW GI GLFX_FF\W IXETXI GI KIU_TEZI GEXYITIUbTLI W_
XWKFULU_UL`I GW VTWXEFFW GEMITXIUbTLW] W ^_E VITEXE] F'M'c'] o ^_E W VTWXEGLMEKUW VITI HWTMIYLZI[\W GE hTEIF
LKGJaEKIF] UEM _MI HIFE GEXYITIUbTLI] EFUIdEYEXLGI VWT MELW GI V_dYLXI[\W GE :WTUITLI GW +LKLFUTW GI 5_FUL[I E
.Ea_TIK[I] GEYLMLUIKGW _M VWYJaWKW s FET GEMITXIGW] UEKGW FE_ GEFHEXfW XWM I fWMWYWaI[\W] IUTI`oF GI
V_dYLXI[\W GE 3EXTEUW :TEFLGEKXLIY] ^_E MITXI I XWKXTEULZI[\W GW GLTELUW' ,MVYLXI GLZET] FWMEKUE IVbF I
fWMWYWaI[\W fh I UTIKFHWTMI[\W GE _MI FLU_I[\W GE HIUW] EM _MI FLU_I[\W GE GLTELUW] KI EnIUI IGE^_I[\W E
IFVEXUW InLWYbaLXW GI UEWTLI UTLGLMEKFLWKIY GW GLTELUW] TEVTEFEKUIGI VEYW HIUW c_TJGLXW] `IYWT E KWTMI' .'+'5'] I
WHEKFI W_ I WdK_dLYI[\W GE GLTELUWF E aITIKULIF H_KGIMEKUILF K\W VWGE FET IGMLULGI NITULaW rq] LKXLFWF ,,] QQ,,]
QQQR,] =,R] =R] E] ITULaW u$] y/$-30y] UWGWF GI >WKFULU_L[\W ?EGETIYO] E] EK^_IKUW K\W EMLULGW W 3EXTEUW
:TEFLGEKXLIY] VEYW TEXWKfEXLMEKUW GI LGWKELGIGE GWF FE_F VTEFF_VWFUWF] fI`ETh IVEKIF _MI EnVEXUIUL`I GE
GLTELUW] GE MWGW ^_E o W TEFVEXUL`W 3EXTEUW W IUW KWTMIUL`W ^_E FE XWKFULU_LTh EM UJU_YW TEaLFUTh`EY E ^_E
aITIKULTh I WVWKLdLYLGIGE y!"#$ %&'!(y] LKXY_FL`E GIF XITIXUETJFULXIF GE LMVEKfWTIdLYLGIGE] LMVTEFXTLULdLYLGIGE E
LMVWFFLdLYLGIGE GE WKETI[\W GW YWXIY'

2 >WYEKGW ._VTEMW /TLd_KIY ?EGETIY UIMdoM ch UE`E WVWTU_KLGIGE GE FE MIKLHEFUIT FWdTE I
EnLaeKXLI GE 3EXTEUW :TEFLGEKXLIY VITI VYEKI EHLXhXLI E VETHEXULdLYLZI[\W GE hTEI XWMW LKGJaEKI N43, (r(!)11 *
./? * 1EYIUWT +LKLFUTW +I_TJXLW >WTTeI * 35 %$)(()"&O'

4VITEKUEMEKUE] KIGI WdFUIKUE IF GLFX_FFgEF c_TJGLXIF E I HEL[\W GE MILWT IMVYLU_GE IWF GLTELUWF E
aITIKULIF H_KGIMEKUILF GW XLGIG\W] FET`LTh W 3EXTEUW VITI EFXWLMIT Gi`LGIF E aITIKULT I FEa_TIK[I c_TJGLXI NdWI*
Ho E XWKHLIK[IO] GEKUTW GW GE`LGW VTWXEFFW YEaIY' .ET`LTh VITI XWKFULU_LT I hTEI XWMW HWTMIYMEKUE LKGJaEKI]
FEKGW IFFLM HELUW IVbF TEa_YIT VTWXEGLMEKUW IGMLKLFUTIUL`W] IFFEa_TIGI IF aITIKULIF H_KGIMEKUILF] GWKGE fI`ETh
I XWKFULU_L[\W GW GLTELUW F_dcEUL`W GE _MI IHEUI[\W IGMLKLFUTIUL`I] XWM UTIKFHETeKXLI GI VTWVTLEGIGE VITI I
6KL\W ?EGETIY NITULaW !%] Q,] GI >WKFULU_L[\W ?EGETIYO] IFFEa_TIGW W _F_HT_UW EnXY_FL`W GI XWM_KLGIGE LKGJaEKI
NITULaW !u(] GI >WKFULU_L[\W ?EGETIYO'

8M _M VITIYEYW XWM I _F_XIVL\W] WKGE WXWTTE I HWTMI GE I^_LFL[\W WTLaLKhTLI GI VTWVTLEGIGE] ch
^_E `LIdLYLZI F_I LMVYEMEKUI[\W FEM TEYI[\W GE XI_FIYLGIGE XWM W EFUIGW c_TJGLXW IKUETLWT GI VTbVTLI XWLFI]
UEMWF ^_E I FEKUEK[I] IVbF FE_ UTpKFLUW EM c_YaIGW] XWKFULU_LTh W UJU_YW ^_E FETh YE`IGW IW >ITUbTLW GE 1EaLFUTW
,MWdLYLhTLW NITULaW (!l(] };KLXW] GW >bGLaW >L`LYO] TEHYEULKGW I FEa_TIK[I c_TJGLXI E I WVWKLdLYLGIGE j!"#$
%&'!(k] FEKGW XETUW ^_E FEM I FEKUEK[I I FLU_I[\W GW _F_XIVLEKUE VETMIKEXETh EUETKIMEKUE XWMW FLU_I[\W GE
HIUW] E] XWKFE^_EKUEMEKUE] XWKUTW`ETULGI] `IYE GLZET] j(%&!'0! $ (!'0!'4$ -L! 0!&-% $% !(0$+% -%8.&,/% !
,'/!"0%* ! 8?! +> $ (!#3"$'4$ :3! % +,"!,0% "!$8 -%" !2/!8.'/,$ +!7! "!=8!0,"k N>ILW +hTLW GI .LY`I :ETELTI]
,KFULU_L[gEF GE 3LTELUW >L`LY] RWY' ,R] 8G' ?WTEKFE] (""!] Vha' (((O'

d!#,(0"% y W (!'0!'4$ +!/8$"$'+% $ $:3,(,45% +$ -"%-",!+$+! -%" 3(3/$-,5% /%'(0,03, 0K038% :3! (!"> 8!7$+%
$% "!#,(0"% ,&%;,8,>",%@ Q&$ 7!9 "!#,(0"$+$ !(0$* %-!"$ '5% $-!'$( !& "!8$45% $ :3!& =%, -$"0! '$ 8,+! %3
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,'0!#"%3 $ !:3$45% -"%/!((3$8 ]!=!,0% +$ /%,($ M38#$+$^* /%&% 0$&;6& "!8$0,7$&!'0! $ 0!"/!,"%( ]!=!,0% !"#$
%&'!( +% +,"!,0% "!$8^* ! -"%7$ $ -"%-",!+$+! !& =$7%" +% $+:3,"!'0! ]!=!,0% !(-!/K=,/% +% "!#,(0"%k' N>ILW
+hTLW GI .LY`I :ETELTI] ,KFULU_L[gEF GE 3LTELUW >L`LY] RWY' ,R] 8G' ?WTEKFE] (""!] Vha' (((O'
j_$"$ :3! (! 0!'?$ % 3(3/$-,5% !20"$%"+,'>",% ]db* CiHVHBH* CfDVBHB* CesVHBD* ! sDDViij hE BCeVBIi !
BsrVBDD^* (!"> -"!/,(%V $^ -%((! -$/K=,/$* ,','0!""3-0$ ]W+/%$(* '@ rH@ssD* BfeD^* !2!"/,+$ /%& $',&3(
+%&,',j ;^ +!/3"(% +% -"$9% +! 7,'0! $'%( ]db irIVBsr ! CCsVBDC^j /^ -"!(3'45% M3",( !0 +! M3"! +! ;%$A=6 !
M3(0% 0K038%* :3! '5% (1 +,(-!'($ $ !2,;,45% +!((! +%/3&!'0% /%&% 0$&;6& -"%K;! :3! (! +!&%'(0"$ (3$
,'!2,(0.'/,$@ b$8 3(3/$-,5%* /%&% ;!& $/!'03$ a> _!"!,"$* '5% 0%8!"$ $ -"%7$ +! /$".'/,$ +% 0K038%@ )
3(3/$-,!'0! 0!"> $-!'$( +! -"%7$( (3$ -%((!j +^ (!'0!'4$ M3+,/,$8 +!/8$"$01",$ +$ $:3,(,45% +% +%&K',% -%"
3(3/$-,5%* :3! /%'(0,03,"> % 0K038% :3! +!7!"> (!" 8!7$+% $% d!#,(0"% Y&%;,8,>",%* -$"$ 0"$'(/",45%k' N+ITLI
CEYEKI 3LKLZ] >bGLaW >L`LY 4KWUIGW] 8G' .ITIL`I] !%%%] Vha' l&"O'
j)( "!:3,(,0%( +!(0! 3(3/$-,5% 0",'0!'>",% (5%V $^ W -%((!@ N!7! (!" /%'0,'3$* (!& ,'0!""3-45% '!&
%-%(,45%* ! !2!"/,+$ $ 0K038% +! +%'%* $',&% +%&,',@ S(0$( :3$8,+$+!( +$ -%((! (5% ,'+,(-!'(>7!,(* -$"$
:3! !8$ (! /%'7!"0$ !& +%&K',%@ ) (3/!((%" $ 0K038% 3',7!"($8 3'! $ (3$ -%((! > +% $'0!/!((%"* /%& %
/$">0!" :3! !8$ 0,7!"j % (3/!((%" -$"0,/38$" -%+!"> 3',8A$* (! 8?! /%'7,!" ]HA$^@ ;^ ) 0!&-%@ ) !(-$4% +!
0!&-% !2,#,+% 6 % +!/3"(% +! 0",'0$ $'%(@ T!'?3&$ $45% 0!& &$,%" +3"$45%@ /^ W (!'0!'4$@ ) _%+!"
h3+,/,>",% 7!",=,/$ (! %( "!:3,(,0%( +! /%'0,'3,+$+! ! 0"$':3,8,+$+! +$ -%((! !& '%&! +% -"1-",% -%((3,+%"
/%'/%""!&* %37,+$( 0!(0!&3'?$( ! !2$&,'$+%( +%/3&!'0%(j ! +!/8$"$ /%'(3&$+% % 3(3/$-,5%@ W (!'0!'4$
6 % 0K038%* :3! % $+:3,"!'0! ?> +! 8!7$" $% "!#,(0"%* -$"$ $ 0"$'(/",45%@ +^ W 0"$'(/",45%@ ` !(0$ =%"&$8,+$+!
:3! U80,&$ $ !7%8345% +% =!'u&!'% ! /",$ % +%&K',% -%" !=!,0% +% 3(3/$-,5%@ W 0"$'(/",45% =,2$* 8!#$8,9$ !
-3;8,/$ % +%&K',%k' N>Yb`LF <E`LYh^_I] 3LTELUW GIF >WLFIF] .EKIGW ?EGETIY] RWY' ,] !%%u] Vha' ($(O'
j` -%" ,((% :3! % /$-30 +% $"0@ fiB +!,2$ /8$"% :3! $ '$03"!9$ +$ $45% +! 3(3/$-,5%* :3$8:3!" :3! (!M$ %
(!3 =3'+$&!'0%* 6 &!"$&!'0! +!/8$"$01",$* &$( '5% (! -%+! %87,+$" :3! !" #$%&' $($)&' #'*+&)&!&),'
&-"./" / 0%'1!2)1' 0$3' (-&' 1$ - +$*&$*4- 1$ 0%'#$15*#)- +$% &6&!3' 78.)3 9 &%-*+($%5*#)- 1-
0%'0%)$1-1$@ );(!"7!A(!* !'0"!&!'0!(* :3!* /%&% 0$8 $0% 6 $-!8>7!8 '% +3-8% !=!,0% ]$"0(@ CBI ! CHD^*
(%&!'0! $-1( % 0"<'(,0% !& M38#$+% +!(($ (!'0!'/,$ +! !=,/>/,$ !"#$ %&'!( 6 :3! %/%""!"> % "!#,(0"%
&!+,$'0! &$'+$+% $ :3! $83+! % 0!20% ]$ n!, '@ s@DBCgrI* %3 nd_* +,(-L! !& (!3 $"0@ BsrV OT% d!#,(0"% +!
Y&17!,(* $86& +$ &$0"K/38$* (!"5% =!,0%(V Y y % "!#,(0"% |@@@} He^ +$( (!'0!'4$( +!/8$"$01",$( +!
3(3/$-,5%P^k' N4KUtKLW >Yh_GLW GI >WFUI +IXfIGW] >bGLaW GE :TWXEFFW >L`LY ,KUETVTEUIGW] 8G' +IKWYE]
!%(%] Vha' (!"!O'
jq3$8:3!" (!'0!'4$ -%((3, 7>",$( !=,/>/,$(* &$( $ (3$ /8$((,=,/$45% (!"> (!&-"! !8$;%"$+$ /%& 7,(0$(
G:3!8$ :3! (! $=,#3"$ -"!-%'+!"$'0!@ N!(0$"0!* $ (!'0!'4$ +! 3(3/$-,5% 6 -"!-%'+!"$'0!&!'0! +!/8$"$01",$
+! +%&K',%* &$( 0$&;6& /%'(0,030,7$ +! +,"!,0% (3;M!0,7% +! -"%-",!+$+!@ W'0!( +% "!#,(0"% +$ (!'0!'4$* $(
=$/38+$+!( +% +%&K',% M> (! !'=!,2$& '$( &5%( +% 3(3/$-,!'0!* &$( $ 0,038$",+$+! "!&$'!(/! =%"&$8&!'0!
! "!(,+3$8&!'0! /%& % -"%-",!0>",%* /%&% (! =%((! $ U80,&$ /?$&$ +! 3&$ 7!8$ :3! M> (! $-$#%3@ J%& %
"!#,(0"%* +%&K',% ! -"%-",!+$+! 7%80$& $ (! /%'/!'0"$" !& $-!'$( 3&$ (1 -!((%$V % 3(3/$-,!'0!* "!-!8,'+%A
(! +! 3&$ 7!9 -%" 0%+$( % -"%-",!0>",%@ W -$"0," +% "!#,(0"% +$ (!'0!'4$* % -"%-",!0>",% 0,038$",9$"> % +,"!,0%
(3;M!0,7% +! !2,#," +$ /%8!0,7,+$+! 3& +!7!" #!"$8 +! $;(0!'45%* =%"&$'+%A(!* -!8$ -3;8,/,+$+! ,'!"!'0! $%
"!#,(0"%* $ "!8$45% M3"K+,/$ !'0"! % '%7% 0,038$" ! % (3M!,0% -$((,7% 3',7!"($8 ]@@@^ W86& +! +!/8$"$01",$ !
/%'(0,030,7$* -%+!A(! +,9!" :3! $ (!'0!'4$ 0!& '$03"!9$ &$'+$&!'0$8* -%,( % "!#,(0"% +$ (!'0!'4$ (! 7!",=,/$
&!+,$'0! &$'+$+% '% "!#,(0"% ,&%;,8,>",%@ a!& +U7,+$* $ !=,/>/,$ -"!-%'+!"$'0! 6 $ +!/8$"$01",$* -%,( (!&
!8$ '5% (!",$ 7,>7!8 /%'(0,03," $ -"%-",!+$+! ! +!0!"&,'$" % "!#,(0"%@ _!8% =$0% +! % +%&K',% $+:3,",+% -!8%
3(3/$-,!'0! ,'(0"3&!'0$8,9$" 3&$ '%7$ -"%-",!+$+!* /%&-8!0$&!'0! $8?!,$ G /$+!,$ +! 0,038$",+$+!(
$'0!",%"!(* (!"> "!$8,9$+$ 3&$ '%7$ &$0"K/38$* "!=8!0,'+% $ $:3,(,45% %",#,'>",$ +$ -"%-",!+$+!@ ) %=,/,$8
$7!";$"> $ -!"+$ +$ -"%-",!+$+! '$ &$0"K/38$* ,'$3#3"$'+% %30"$ -$"$ % "!#,(0"% +$ 3(3/$-,5%@ _%" ,((%*
!'3'/,$ % $"0@ HHs +$ nd_ :3! %( "!:3,(,0%( +$ &$0"K/38$* !& (!+! +! 3(3/$-,5%* (5% %( :3! /%'(0$& +%
&$'+$+% M3+,/,$8* +!7!'+% -"!7$8!/!" $ +!(/",45% /%'(0$'0! +$ (!'0!'4$* &!(&% :3! +,7!"($ +$:3!8$ :3!
!2,(0,$ '% "!#,(0"% ,&%;,8,>",%k' N>TLFULIKW >fI`EF GE ?ITLIF E -EYFWK 1WFEK`IYG] >_TFW GE 3LTELUW >L`LY] 8G'
5_F :WGL_M] RWY' R] !%($] Vha' l&#)l&"O'
j) !2!"/K/,% +$ -%((! $+ 3(3/$-,%'!& +3"$'0! % -"$9% -"!(/",/,%'$8 +% JJ BHIe 6 3& =$0% M3"K+,/%@
J%'(3&$+% % -"$9%* ?> $ $:3,(,45% +$ -"%-",!+$+!* :3! 6 "!8$45% M3"K+,/$@ _%+! % '%7% -"%-",!0>",%
!2!"/!" !& M3K9% $ -"!0!'(5% +! 3(3/$-,5%* -$"$ :3! (!M$ +!/8$"$+$ $ !2,(0.'/,$ +!(($ "!8$45% M3"K+,/$ ]JJ
BHiB^@ _"%/!+!'0! % -!+,+%* $ (!'0!'4$ 0!& ,'#"!((% '% "!#,(0"% ,&%;,8,>",% /%&% =%"&$ %",#,'>",$ +!
$:3,(,45% +$ -"%-",!+$+! ]JJ BHiB -$"@U'@^* (!& :3! ,'/,+$ ,&-%(0% +! 0"$'(&,((5%* !2,#K7!8 $-!'$( '$(
$:3,(,4L!( +!",7$+$(@ T!(($ (!'0!'4$ +! -"%/!+.'/,$ -"!+%&,'$ $ /$"#$ +!/8$"$01",$* -%":3! +!/8$"$
"!8$45% M3"K+,/$ -"!!2,(0!'0!* -%,( % -%((3,+%" $+:3,",3 $ -"%-",!+$+! -!8% (1 !2!"/K/,% +$ -%((! $+
3(3/$-,%'!&@ _%+!A(! 7,(83&;"$"* 0$&;6&* /$"#$ /%'(0,030,7$* -%":3! (%&!'0! /%& % ,'#"!((% +$ (!'0!'4$
'% "!#,(0"% ,&%;,8,>",% ]JJ BHiC [ B@\^ 6 :3! % '%7% -"%-",!0>",% -%+!"> +,9!"A(! /%& -"%-",!+$+! +!
+,"!,0%* -%+!'+% $8,!'>A8$ -%" !(/",03"$ -U;8,/$ :3! (!"> ?>;,8 -$"$ (!" "!#,(0"$+$* ;!& /%&% $-"!(!'0$"A(!
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/%&% -"%-",!0>",% -$"$ 0%+%( %( =,'( +! +,"!,0%k' N-EYFWK -ET� 5iKLWT E 1WFI +ITLI GE 4KGTIGE -ET�]
>bGLaW >L`LY >WMEKUIGW] 8G' 1/] !%(lO'

4VEKIF I UJU_YW ITa_MEKUIUL`W] `EcI*FE ^_E I VWUEKXLIYLGIGE GE ^_E E`EKU_IYMEKUE I hTEI FEcI
XWKFULU_JGI XWMW UETTI LKGJaEKI] GEKUTW GE _M VTWXEGLMEKUW IGMLKLFUTIUL`W] K\W UEM W XWKG\W GE] VTE`LIMEKUE E
s MITaEM GW GE`LGW VTWXEFFW YEaIY] GW XWKUTIGLUbTLW E IMVYI GEHEFI] GI FEa_TIK[I c_TJGLXI E GW GLTELUW GE
VTWVTLEGIGE] EFUIdEYEXLGW VITI EFFI HLKIYLGIGE] GEXYITIT I hTEI LKF_FXEUJ`EY GE _F_XIVL\W'

REcI*FE ^_E ^_E FE KW H_U_TW WXWTTET W TEXWKfEXLMEKUW GW XIThUET LKGJaEKI GI hTEI] EYI
VTE`IYEXETh FWdTE VTEUEKFWF GLTELUWF IG^_LTLGWF] LKXY_FL`E I^_EYEF ch MIUETLIYLZIGWF EM EFXTLU_TIF VidYLXIF]
XWKHWTME GLFVgE W ITULaW !u(] }&q] GI >WKFULU_L[\W ?EGETIY' jS7,+!'/,$A(! % -"!!'/?,&!'0% +%( "!:3,(,0%( $%
"!/%'?!/,&!'0% +$ 3(3/$-,5% !20"$%"+,'>",$* 7!9 :3! %( $30%"!( !2!"/!"$& $ -%((! (%;"! % ,&17!8 /%& <',&%
+! +%'%* (!& ,'0!""3-45% ! %-%(,45%* -!8% +!/3"(% +! 0!&-% !(0$;!8!/,+% '$ 8!,@ W -%0!'/,$8,+$+! +! :3!
!7!'03$8&!'0! $ >"!$ (!M$ +!/8$"$+$ /%&% 0!""$ ,'+K#!'$* !& -"%/!+,&!'0% +! +!&$"/$45% $,'+$ '!& ,',/,$+%*
'5% 0!& % /%'+5% +!* -"!7,$&!'0! ! G &$"#!& +% +!7,+% -"%/!((% 8!#$8 !(0$;!8!/,+% -$"$ !(($ =,'$8,+$+!*
+!/8$"$" $ >"!$ ,'(3(/!0K7!8 +! 3(3/$-,5%k N4> r%%!("&*l%'!%(l'l'%l'$!%! v /1? GI lz 1EaL\W v 1EYIUWTI
3EFEMdITaIGWTI ?EGETIY RL`LIK 5WFEUE :IKUIYE\W >IMLKfI v 35 (")%")!%(#O'

1EaLFUTE*FE] KW`IMEKUE] ^_E K\W FE EFUh I^_L VTEUEKGEKGW IHIFUIT W_ MLKLMLZIT I GLFVWFL[\W
XWKFULU_XLWKIY GE VTWUE[\W IW JKGLW] KWF UETMWF GWF ITULaWF !u( E !u!] GI >WKFULU_L[\W ?EGETIY] MIF FLM GE GIT
MhnLMI EHEUL`LGIGE E GE XWKXWTGpKXLI VThULXI GW VTWXEGLMEKUW IGMLKLFUTIUL`W XWM IF aITIKULIF H_KGIMEKUILF GE
UWGWF WF dTIFLYELTWF] IUo VWT^_E EKUEKGET IW XWKUThTLW FETLI HWMEKUIT VWUEKXLILF XWKGEKI[gEF c_GLXLILF
GEFHI`WTh`ELF s ?6-4,] c_FUIMEKUE VWT `LWYI[\W IW GE`LGW VTWXEFFW YEaIY] IW XWKUTIGLUbTLW E IMVYI GEHEFI] I
FEa_TIK[I E IW GLTELUW GE VTWVTLEGIGE'

8`EKU_IY XWMVWTUIMEKUW GI ?6-4,] `WYUIGW VITI MLKLMLZIT GLTELUWF E aITIKULIF H_KGIMEKUILF]
VWGETLI GIT IZW VITI EnF_TaLT F_I TEFVWKFIdLYLZI[\W KW pMdLUW IGMLKLFUTIUL`W' 4 ?6-4, EK^_IKUW 4_UIT^_LI
?EGETIY GE`E VTWMW`ET IF I[gEF KEXEFFhTLIF s XWKFXLEKULZI[\W GI VWV_YI[\W LKGJaEKI IXETXI GI LK`LIdLYLGIGE GI
VThULXI GE IUWF LYJXLUWF] dEM XWMW GE`E XWaEKUE WdEGLeKXLI IWF VTLKXJVLWF XWKFULU_XLWKILF GI YEaIYLGIGE]
LMVEFFWIYLGIGE] MWTIYLGIGE] V_dYLXLGIGE E EHLXLeKXLI' -\W GE`E I ?6-4, IU_IT EM _MI F_dcIXEKUE GEHEFI GE
XWKG_UIF VTIULXIGIF s MITaEM GI YEL] TEIY[IKGW _M FEKULMEKUW GE j$-$"!'0! 8!#$8,+$+!k] FEcI VTWMW`EKGW I[gEF
UEMEThTLIF W_ IUo MEFMW LKUET`LKGW EM VTWXEFFWF ^_E VWGET\W EKFEcIT F_I XWKGEKI[\W EM fWKWThTLWF
IG`WXIUJXLWF' .\W KWUbTLIF IF YL[gEF GE +La_EY .EIdTI ?Ia_KGEFD yW+&,',(0"$" 6 $-8,/$" $ 8!, +! %=K/,%ym E 1_�
>LTKE =LMID yh$9* /%'(!:3!'0!&!'0!* $ W+&,',(0"$45% _U;8,/$ +!;$,2% +$ 8!#,(8$45% :3! +!7! !'3'/,$" $ "!#"$
+! +,"!,0%y'

jW W+&,',(0"$45%* (3M!,0$ :3! !(0> $% -",'/K-,% +$ 8!#$8,+$+!* '5% 0!& % -%+!" %3 $ /%&-!0.'/,$ -$"$
-"$0,/$" $0%( !& +!(/%'=%"&,+$+! /%& $ 8!,@ N!(($ =%"&$* $ (3$ 7%'0$+! %3 $ +! (!3 $#!'0! 6 $ +$ 8!,@ )
$+&,',(0"$+%" -U;8,/%* $#,'+% '!(($ /%'+,45%* '5% +!7! 0!" 7%'0$+! -"1-",$* '!& :3$'+% $03$" '%
!2!"/K/,% +$ =$/38+$+! +,(/",/,%'>",$@ W &$',=!(0$45% +$ 7%'0$+! +% $#!'0! +!7! !(-!8?$" $ 7%'0$+!
!(0$0$8k' N8GLM_T ?ETTELTI GE ?ITLI] >_TFW GE 3LTELUW 4GMLKLFUTIUL`W :WFLUL`W] 8G' 3EY 1E�] !%%l] Vha'
uu)ulO'
jY'!"!'0! $% S(0$+% +! N,"!,0%* % -",'/K-,% +$ 8!#$8,+$+! "!-"!(!'0$ $ (3;%"+,'$45% +$ W+&,',(0"$45%
_U;8,/$ G 7%'0$+! -%-38$"@ ) !2!"/K/,% +$ =3'45% $+&,',(0"$0,7$ '5% -%+! (!" -$30$+% -!8$ 7%'0$+! +$
W+&,',(0"$45% %3 +%( $#!'0!( -U;8,/%(* &$( +!7! %;",#$0%",$&!'0! "!(-!,0$" $ 7%'0$+! +$ 8!,k' N4YEnIKGTE
+IZZI] +IK_IY GE 3LTELUW 4GMLKLFUTIUL`W] 8G' .ITIL`I] !%(!] Vha' #lO'
jJ%& !=!,0%* % $+&,',(0"$+%" -U;8,/% (%&!'0! -%+! $03$" /%'=%"&! +!0!"&,'$ $ 8!,* $&-8$&!'0!
/%'(,+!"$+$* $;$"/$'+% 0%+$( $( =%"&$( 8!#,(8$0,7$( A +!(+! % -"1-",% 0!20% /%'(0,03/,%'$8 $06 $( 8!,(
%"+,'>",$(* /%&-8!&!'0$"!( ! +!8!#$+$(@ ` $ #$"$'0,$ +! :3! 0%+%( %( /%'=8,0%( (!M$& (%83/,%'$+%( -!8$ 8!,*
'5% -%+!'+% % $#!'0! !(0$0$8 -"$0,/$" /%'+30$( :3! /%'(,+!"! +!7,+$(* (!& :3! ?$M$ !&;$($&!'0% 8!#$8
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO E ESTUDOS JUDICIAIS/DEPCONT

 
NOTA n. 00095/2021/NOEJ/DEPCONT/PGF/AGU

 
NUP: 08620.010608/2020-17
INTERESSADOS: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO

 
RELATÓRIO:
 

1. Trata-se de processo administrativo instaurado no âmbito da Procuradoria Federal Especializada
junto à Fundação Nacional do Índio - FUNAI,  com vistas a reformulação de três teses de defesa-mínima, em
matéria  fundiária  indígena,  com  base  em  tradicionalidade  de  ocupação,  intituladas  "INTERVENÇÃO  DA
FUNAI  EM  AÇÕES  DE  USUCAPIÃO   -  Abril  de  2013";   "POSSESSÓRIA  -  IMÓVEIS  RURAIS
INVADIDOS  POR  INDÍGENAS   -  12/2007"  e  "MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DE  COMUNIDADES
INDÍGENAS  EM  ÁREAS  TITULADAS  E  COM  O  PROCESSO  DE  DEMARCAÇÃO  AINDA
INCONCLUSO - Agosto de 2011".
2. A Presidência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, por meio do despacho 2720147 (Seq.
01),  consultou a Procuradoria Federal junto à FUNAI a respeito da "viabilidade da adoção de linha de defesa no
sentido  de  que,  nas  ações  envolvendo  interesse  fundiário  indígena  por  tradicionalidade  da  ocupação,  a
participação somente tornar-se-ia obrigatória, com intervenção da FUNAI, a partir da perfectibilização da
área pretendida, após a sua homologação, pela emissão de Decreto Presidencial, único ato apto a gerar os
efeitos demarcatórios de forma plena, que se constituirá em título registrável, com oponibilidade “erga omnes”,
bem como nulidade das matrículas particulares e reassentamento das famílias, visando equacionar o conflito
fundiário" (grifei).
3. Na sequência, a PFE-FUNAI aquiesceu com a adoção da nova diretriz interpretativa, sugerindo
que  o  tema  constasse  em  Ata  da  Diretoria  Colegiada  -  DIRCOL  da  FUNAI.  Destarte,  a    proposição  de
encaminhamento de consulta da Presidência da entidade à PFE-FUNAI foi aprovada pela Diretoria Colegiada, em
21 de janeiro de 2021, consoante  documento  acostado no seq. 04.
4. Em  sequência,   a   PFE/FUNAI    emitiu  o       PARECER  n.  00002/2021/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU  (Seq.  05),  manifestando-se  favoravelmente  à  proposição  da  presidência  da  FUNAI    e
encaminhando duas novas teses de defesa mínima ao Departamento de Contencioso da PGF, para homologação e
divulgação. 
5. No âmbito do Departamento de Contencioso, os autos foram distribuídos à Seção Temática de
Orientação Judicial do Núcleo de Orientação e Estudos Judiciais,  para análise e manifestação, tendo sido  foi
exarada  a  NOTA n.  00042/2021/NOEJ/DEPCONT/PGF/AGU,  de  04  de  março  de  2021,  ainda  pendente  de
apreciação.
6. Ocorre que os autos retornaram a esta parecerista para nova apreciação do tema, haja vista a
emissão  do  DESPACHO  PRESIDÊNCIA  2982970  (Seq.  08),  o  qual  traz   novos  elementos  doutrinários  e
jurisprudenciais mais recentes, com a finalidade de agregar/reforçar os fundamentos já expostos nos DESPACHO
PRESIDÊNCIA - PRES (2720147) e no DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES (2741672) (sequenciais 1 e 4).
7. O despacho em questão (acostado no seq. 08) foi submetido à Procuradoria Federal Especializada
junto  à  FUNAI  que,  por  sua  vez,  aquiesceu  com os  seus  termos,  consoante  o  DESPACHO n.  00384/2021
/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (Seq. 11).
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8. É o relatório, em apertada síntese, passo à análise.
 
ANÁLISE:
 

9. Inicialmente,  consigno que, em que pese, se cuide "a priori" de matéria  relacionada à atividade
finalística do ente indigenista, tendo em vista que a proposta de mudança da linha de defesa está calcada
em precedentes jurisprudenciais que estão sendo revistos na Corte Suprema, bem como a complexidade do
tema abordado, aliado a crise de saúde instalada no país devido à Pandemia do Covid-19, que, como é
cediço, atinge sobremaneira a população indígena, cabe a este Departamento de Contencioso, como órgão de
coordenação e assessoramento da Procuradoria-Geral Federal, nos termos do art. da Portaria PGF nº 338, de 2016
PGF, dos incisos III, X, XI, XXI e XXIII, proceder à acurada análise sobre sua atuação contenciosa, face aos
feitos que tramitam na Corte Suprema, bem como no que pertine à jurisprudência utilizada.
10. Feita  essa  consideração,  passa-se  ao  exame  do  recente  documento  acostado  aos  autos  no
sequencial 08.
11. No novo Despacho da Presidência da FUNAI nº 2982970 (Seq. 08), afirmou-se necessário trazer
aos  autos   entendimento  jurisprudencial    no  sentido  de  que   somente  após  a  homologação  do  procedimento
administrativo demarcatório, com a  emissão de Decreto Presidencial,  é possível caracterizar-se a    terra como
indígena., in verbis:

 
Agregando ao que já exaustivamente documentado nos Despachos da Presidência (SEI
2720147; 2741672), urge trazer aos autos, o entendimento jurisprudencial de que o fato
de  alguma  pretensão  para  constituição  de  uma  gleba  indígena  encontrar-se  em
andamento,  dentro  de  um  procedimento  administrativo  demarcatório,  pendente  de
conclusão, não legitima, tampouco justifica, a sua caracterização como terra indígena.
Também não permite o alijamento antecipado de garantias constitucionais, tais como a
do direito de propriedade,  segurança jurídica,  devido processo legal,  ampla defesa e
contraditório.

 
12. Como  se  vê,  pretende-se  agregar  subsídios  jurisprudenciais,  com  vistas  a  reforçar  a   linha
interpretativa proposta pela Presidência da entidade indigenista. no sentido de que apenas a conclusão do processo
demarcatório com a homologação do Decreto Presidencial propicia elementos seguros à entidade para atuar na
defesa dos índios. 
13. Nessa linha de ideias,  foram indicados precedentes mais recentes do que aqueles apresentados
no PARECER n. 00002/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (Seq. 05), com o escopo de reforçar  a defesa
dos seguintes posicionamentos:

o Supremo Tribunal Federal estabeleceu na PET nº 3.388/RR (Caso Raposa Serra do Sol) que a
data da promulgação da Constituição Federal é o referencial insubstituível para verificação da
existência da comunidade indígena, bem como da efetiva e formal ocupação fundiária pelos
índios,  ressalvada  a  hipótese  de  comprovado  renitente  esbulho  (PET  nº  3.388/RR  -  Rel.
Ministro Carlos Ayres Britto - DJ  01.07.2010);

 deve-se observar o direito fundamental do devido processo legal (art. 5º, LIV da Constituição
Federal), o qual é aplicável tanto à propriedade quanto à posse;

é  possível  a  concessão  de  interdito  proibitório  para  a  proteção  da  posse,  contra  esbulho
praticado por indígenas, na hipótese em que ainda não finalizado o procedimento demarcatório;

 o direito à propriedade deve prevalecer sobre o direito da posse imemorial indígena, quando
ainda não existente a homologação do processo de demarcação, com o Decreto Presidencial;

deve-se  aguardar  a  conclusão  do  processo  demarcatório,  com  a  emissão  do  Decreto
Presidencial, ante a garantia constitucional à proteção da propriedade, da segurança jurídica, do
devido processo legal;
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em  síntese,  na  falta  da  finalização  da   demarcação,  não  há  que  se  falar  em  área
tradicionalmente indígena, devendo-se preservar a situação do possuidor.  

14. Do  exame   da  jurisprudência  colacionada,  observa-se  que  foram  trazidos,  em  sua  maioria,
precedentes mais recentes  dos Tribunais Regionais Federais.
15. Todavia, não houve uma pesquisa acerca da jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema
ora  tratado,  notadamente  a  jurisprudência  do   Supremo  Tribunal  Federal,  no  qual,  como  é  de  amplo
conhecimento,  tramita o Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1.017.365/SC (Tema  1031), onde se
discute   a   definição  do   estatuto  jurídico  constitucional   das  relações  de  posse  das  áreas  de  tradicional
ocupação indígena, à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988. 
16. Com efeito, está em andamento na Corte Suprema, recurso extraordinário interposto pela própria
Fundação  Nacional  do  Índio  -  FUNAI  em  face  da  Fundação  de  Amparo  Tecnológico  do  Meio  Ambiente
- FATMA, contra julgado assim ementado:

 
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA FATMA
EM  FACE  DE  INDÍGENAS.  RESERVA  IBIRAMA  LA  KLANÕ.
REGULARIZAÇÃO DA ÁREA EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM  AÇÃO  CÍVEL  ORIGINÁRIA  PROPOSTA  NO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA.
1.  Inexiste  conexão  entre  a  presente  ação  e  a  ação  cível  originária  n.  1.100,  que  se
encontra em trâmite perante o e. Supremo Tribunal Federal. A referida ação questiona a
Portaria  n°  1.128/2003  do  Ministro  da  Justiça,  acerca  da  demarcação  dos  limites  da
Reserva Indígena de Ibirama-La Klanõ e a presente ação busca a reintegração de posse de
área pertencente à FATMA.
2. A União é parte passiva legítima em ação que discute posse sobre área objeto também
em demarcação de reserva indígena.
3.  Mantida  sentença  que  concede  a  manutenção/reintegração  de  posse  de  área
reconhecida como reserva ecológica, ainda que atrelada ou lindeira à área que se encontra
em processo de delimitação de reserva indígena. Aplicação do princípio da razoabilidade,
sendo impossível a imposição de perda da posse ao proprietário, sem o devido processo
legal  e  respectiva  indenização,  ausente  delimitação  da  área  da  reserva  como  sendo
indígena” (pág. 3 do documento eletrônico 20).
 

17. O acórdão prolatado pelo  Tribunal  Regional  Federal  da  4a.  Região  confirmou a  sentença  de
primeira instância, no que concerne ao julgamento de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada
pela FATMA, em área administrativamente declarada como de tradicional ocupação dos índios Xokleng,
localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, Estado de Santa Catarina.
18. A sentença de procedência do pedido inicial sustenta ter havido turbação no exercício da posse da
área da reserva biológica pela presença dos índios na região, e que “não há elementos que permitam inferir que as
terras  referidas  na  petição  inicial  sejam tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios,  na  forma do  art.  231  da
Constituição  Federal,  máxime  porque  quem as  vem ocupando,  ainda  atualmente,  para  fins  de  preservação
ambiental, como visto, é a parte autora”.
19. O acórdão recorrido manteve a conclusão da sentença a quo , assentando, ainda, que “a demanda
mostra-se complexa, em face da existência da referida portaria ministerial a repercutir na legitimidade ou não
da atual posse da área pela FATMA e o exame da caracterização ou não da área como sendo tradicionalmente
indígena, donde se verifica haver interesse da União no feito, considerando também que ainda está em curso o
processo demarcatório da reserva indígena”. (grifei)
20. Como se vê, o aresto proferido pela Corte Regional, confirmatório da sentença de procedência da
demanda possessória, adotou  entendimento segundo o qual  a ausência de conclusão de processo administrativo
demarcatório inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena sobre determinada área.  
21. No  recurso  extraordinário  aviado  pela  FUNAI,    apontou-se  ofensa  aos  artigos  aos.  5º,
incisos XXXV,  LIV e LV e 231 do texto constitucional, sustentando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional  e,  no  mérito,  que  a  área  objeto  da  lide  já  foi  reconhecida  como  de  tradicional  ocupação
indígena, e que o acordão  recorrido afastou-se da    hermenêutica contida no artigo 231, caput e §§, ao
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privilegiar o direito de posse daquele que consta como proprietário no registro de imóveis em detrimento
do  direito  originário  dos  índios.  Afirmou-se,  ainda,   tratar-se  de  direito  imprescritível  da  comunidade
indígena, cujas terras conformam-se como inalienáveis e indisponíveis, não sendo cabível, diante de todo o
ordenamento jurídico, que se compreenda que os direitos indígenas ao usufruto das terras, ou quaisquer
outros que a Constituição lhes confira, decorram da demarcação administrativa da área, pois os títulos de
domínio referentes às terras de ocupação dos índios são inoponíveis a eles.
22. Em 21 de fevereiro de 2019, foi reconhecida a repercussão geral do recurso extraordinário em
tela, consoante a ementa abaixo transcrita:

  
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  POSSE INDÍGENA.  TERRA
OCUPADA  TRADICIONALMENTE  POR  COMUNIDADE
INDÍGENA.   POSSIBILIDADES   HERMENÊNTICAS   DO  ARTIGO  231  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.   TUTELA  CONSTITUCIONAL  DO
DIREITO  FUNDAMENTAL  INDÍGENA  ÀS  TERRAS  DE  OCUPAÇÃO
TRADICIONAL.
1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto
jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à
luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.
2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. (Grifei)
 

23. Em 06  de  maio  de  2020,    o  Min.  Relator  Edson  Fachin,  com base  no  1.035,  §5º  do  CPC,
determinou, nos termos do pedido formulado pela Comunidade Indígena Xokleng da Terra Indígena Ibirama La
Klaño e diversos amici curiae, a suspensão nacional dos processo judiciais, notadamente ações possessórias,
anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações,
sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até
a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido
diverso.
24. Naquela oportunidade, o i. Min. Relator ressaltou em sua decisão:

 
Em face dessa pandemia,  que ainda não possui data para encerrar-se,  uma vez que a
ciência  ainda  não  descobriu  remédio  ou  vacina  para  um vírus  que  tem demonstrado
grande  potencial  de  contágio  e  de  letalidade,  a  OMS  vem  orientando  governos  e
populações,  dentre  outras  medidas,  a  adotar  práticas  de  isolamento  social,  a  fim  de
impedir ao máximo a disseminação da infecção.
Retornando ao tema ora posto em análise, é notório que os indígenas, desde as primeiras
incursões em terras brasileiras, sofreram com as doenças trazidas, e que essas moléstias
foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do País,
dada a falta de preparo do sistema imunológico dos índios às enfermidades.
Assim,  muito  embora  se  trate  de  uma  doença  nova,  cujo  mecanismo  cientistas  e
autoridades  sanitárias  do  mundo  inteiro  ainda  buscam  compreender,  as  medidas  de
distanciamento  e  isolamento  social  vem  sendo  adotadas  por  vários  países,  com
diminuição progressiva no número de contaminados e de falecimentos.
A  manutenção  da  tramitação  de  processos,  com  o  risco  de  determinações  de
reintegrações  de  posse,  agravam  a  situação  dos  indígenas,  que  podem  se  ver,
repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições
mínimas  de  higiene  e  isolamento  para  minimizar  os  riscos  de  contágio  pelo
coronavírus.
Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225 da Constituição
da República, a exigir do Poder Público um atuar na direção da mitigação dos riscos
socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde. (grifei)
 

25. Posteriormente, em  decisão acerca dos pedidos de tutela provisória incidental,  formulados pela
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Comunidade Indígena Xolkeng da Terra Indígena Ibirama Laklaño, vários amici curiae e a Defensoria Pública da
União   -  DPU,  o  i.  Min.  Relator  concedeu  a  tutela   requerida,    suspendendo   todos  os  efeitos  do  Parecer  n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU até  o  final  julgamento  de  mérito  do  RE 1.017.365  (Tema  1031)  já  submetido  à
sistemática da repercussão geral pelo STF. De consequência, determinou à FUNAI  abster-se de rever todo e
qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017
/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031. 
26. Os autos encontram-se atualmente conclusos ao Relator.
27. Destarte, em face da orientação traçada pela Suprema Corte, os Tribunais Regionais e o Superior
Tribunal de Justiça têm  proferido decisões suspendendo o julgamento de processos correlatos ao tema tratado no
RE 1.017.365. Exemplificativamente, confira-se:

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RELAÇÕES DE POSSE EM ÁREA NA QUAL SE ALEGA TRADICIONAL OCUPAÇÃO
INDÍGENA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.017.365/SC. TEMA 1.031/STF. AFETAÇÃO.
SUSPENSÃO DO FEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl. 875 e-STJ):
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE.  ARTS.  458,  II,  E  535  DO  CPC/1973.  VÍCIOS  INEXISTENTES.  AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
O agravante,  nas  razões  do agravo,  insiste  na tese  recursal  acerca da existência de
omissão no acórdão recorrido.
Nessa  oportunidade,  também  apresenta  petição  informando  o  reconhecimento  de
repercussão geral no RE n. 1.017.365/SC, Tema 1.031, que trata das relações de posse
em  áreas  consideradas  de  tradicional  ocupação  indígena  e,  para  evitar  decisões
dissonantes, requer "a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa,
para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão a ser proferido no
referido  RE,  a  fim  de  que  o  Tribunal  a  quo,  posteriormente,  proceda  ao  juízo  de
conformidade" (fl. 900 e-STJ).
É o relatório. Decido.
Diante das razões expostas, exerço o juízo de retratação, tornando sem efeitos a decisão
ora agravada a fls. 875-879 e-STJ. Isso porque se observa que o presente recurso contém
matéria  objeto  de  tema  com  repercussão  geral  reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal
Federal,  em  sessão  do  Plenário  Eletrônico  de  22/2/2019  (Tema  1.031,  RE  n.
1.017.365/SC).
Assim, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre o
Supremo  Tribunal  Federal  e  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  conveniente  que  os
recursos que tratem da mesma controvérsia aguardem no Tribunal de origem a solução
do recurso extraordinário  afetado,  viabilizando,  assim,  o  juízo  de conformação,  hoje
disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como de repercussão geral o Tema
1031, que trata da "definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse
das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do
texto constitucional" (RE 1017365, Rel. Min. Edson Fachin) - e houve interposição de
recurso extraordinário pelo ora recorrente.
Ante o exposto,  determino a suspensão do presente feito e a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa, para que o exame do presente recurso ocorra
somente após o pronunciamento definitivo do STF em sede de repercussão geral e do
juízo  de  conformação  pelo  Tribunal  de  origem.  (STJ  -  AgInt  no  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL 967050/MS, MIN. BENEDITO GONÇALVES, DECISÃO
DE 21.06.2019)
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ÁREA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COVID-19.Não
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vislumbrando qualquer fundamento fático ou jurídico para a realização da audiência neste
momento,  e em especial  considerando orientação já decretada pelo Supremo Tribunal
Federal, o pleito do MPF merece êxito para a suspensão do feito originário, demonstrados
os requisitos inclusive em sede liminar. (TRF1 - AG  5041191-87.2020.4.04.0000,  REL.
VÂNIA  HACK  DE  ALMEIDA,    TERCEIRA  TURMA,  DATA  DA  DECISÃO
26.02.2021) 

 
28. Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: RESP 1609158, MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,  DJ  15.05.2020;   ARESP  1730385,  MIN.  ASSUSETE   MAGALHÃES,  DJ
14.05.2021; RESP 1887867/MS, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 06.04.2021; RESP 1822414/SC,
MIN.  REGINA  HELENA  COSTA,  DJ    07.05.2020  e  RESP  1826750,  MIN.  REGINA  HELENA  COSTA,
DJ 12.05.2020.
29. Outrossim, o    recurso especial  1650.730/MS, DJ 27.08.2019,  I,  foi  objeto de interposição de
recurso extraordinário -  ARE 1262621/MS, o qual  foi  devolvido à  origem por força do RE 1.017.365,  com
repercussão geral. 
30. Importante salientar que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.017.365, com repercussão
geral,  tem  por  sua  própria   natureza  vocação  uniformizadora,  como  se  abstrai  das  considerações   abaixo
transcritas:   [1]

 
Os  Tribunais  de  Superposição  do  Poder  Judiciário  Brasileiro  (STJ  e  STF)  foram
constituídos  para  emprestar  a  adequada  exegese  em  matéria  infraconstitucional
(legislação  federal)  e  constitucional,  de  modo  que  seus  pronunciamentos  são,
naturalmente, vocacionados a funcionarem como parâmetro-modelo de aplicação, em
homenagem a valores como isonomia, segurança jurídica e integridade.
24. Dessarte, a função da Corte Suprema não se adstringe à reforma de julgados ou
mesmo a solucionar casos concretos. Sua atuação transborda os interesses meramente
inter  partes,  pelo  que  visa  orientar  a  atuação  da  sociedade  e  dos  demais  órgãos
jurisdicionais, por meio da fixação da correta exegese da norma constitucional (STF)
ou infraconstitucional (STJ), com vista a criar uma norma-jurídica geral, que possa
ser aproveitada em outras ações.
Nessa linha, o entendimento do Ministro Gilmar Mendes. Ao reconhecer a multiplicidade
de recursos extraordinários que vinham sendo interpostos perante o Pretório Excelso,
afirmou a impossibilidade do seu funcionamento como uma simples Corte de Justiça,
pelo que deixou implícita a necessidade de mudança, para que os recursos em comento
passassem a ser apreciados com um viés objetivo. Observe-se o trecho que permite este
raciocínio:  “A  fórmula  da  Lei  n.  8.038,  de  1990,  pode  ensejar  a  ilusão  de  que  os
Tribunais Superiores podem continuar a ser Cortes de Justiça para cada caso concreto, o
que é absolutamente impossível, aqui ou alhures. De alguma forma, os diversos sistemas
jurídicos acabam encontrando mecanismos de racionalização para evitar que as Cortes
Superiores se ocupem de causas repetidas”. (Curso de Direito Constitucional, saraiva,
2014. p. 888).
Tal  conclusão decorre do crescente  aproveitamento dos precedentes  emanados destes
Tribunais que, em sede de recursos extraordinários (aqui compreendidos o especial e o
extraordinário, strito sensu) e ações originárias, têm repercutido sobre os demais órgãos,
cada  vez  mais,  de  forma vinculante,  sendo  possível  que,  diante  da  não  observância
deliberada  da  decisão  paradigmática,  sobrevenha a  cassação  do  pronunciamento  ou
escorreita impugnação judicial do ato administrativo.
Pois bem, com estas breves linhas, objetivamos demonstrar que o produto do RE nº
1.017.365,  por  vocação  uniformizadora,  irradiará  seus  efeitos  não  só  em  face  da
atividade  judicante,  mas  sobre  a  função  administrativa,  sendo  fundado  o  risco  de
invalidação  de  ato  ou  procedimento  concluído  à  revelia  da  ratio  decidendi  que  se
consolidará no recurso paradigmático. Isto por que, diante de provável judicialização,
se o desfecho administrativo se  divorciar das diretrizes  do precedente vinculante,  a
dinâmica  processual  internalizada  pelo  Codificador  de  2015  orienta  aos  juízes  a
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observância destes julgados, cuja aplicação apenas é afastada pela demonstração de
que são casos distintos (distinguishing) ou que há elementos fáticos que permitem a
defesa de sua superação (overruling) - Grifei.
 

31. Mutatis mutandis, o mesmo raciocínio aplica-se às defesas mínimas ora propostas, as quais, por
ora, se apresentam dissociadas das diretrizes da atual jurisprudência do STF e, igualmente, poderão se contrapor
ao que vier a ser decidido no  precedente vinculante.
32. Com efeito, não se pode desconsiderar a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de
que o reconhecimento do direito à posse permanente dos silvícolas independe da conclusão do procedimento
administrativo de demarcação na medida em que a tutela dos índios decorre, desde sempre, diretamente do texto
constitucional. Nesse sentido:

 
1)  AÇÃO  CÍVEL  ORIGINÁRIA.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DE  TÍTULOS  DE
PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO SUL DA BAHIA EM
RESERVA INDÍGENA. 
2) CONFLITO GRAVE ENVOLVENDO COMUNIDADES SITUADAS NA RESERVA
INDÍGENA  DENOMINADA  CARAMARUMU-CATARINA-PARAGUAÇU.  AÇÃO
JUDICIAL DISTRIBUÍDA EM 1982  IMPONDO A OBSERVÂNCIA DO REGIME
JURÍDICO  CONSTITUCIONAL  DA  CARTA  DE  1967  PARA  DISCIPLINAR  A
RELAÇÃO MATERIAL SUB JUDICE.
3) PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA
INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE REIVINDICADA.
PRELIMINAR  REJEITADA  À  LUZ  DO  PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO  DA
NULIDADE DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE EM ÁREA INDÍGENA MERCÊ DA
EXISTÊNCIA  DE  FARTA  DOCUMENTAÇÃO  FORNECIDA  PELA  FUNAI  QUE
VIABILIZOU A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS.
4)  DEMARCAÇÃO  DA  ÁREA  SUB   JUDICE   OCORRIDA  EM  1938
DESACOMPANHADA  DE  HOMOLOGAÇÃO.  INCERTEZA  ORIUNDA  DA
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS
RELEGANDO A COMUNIDADE A UMA SITUAÇÃO FRÁGIL E A UM AMBIENTE
DE VIOLÊNCIA E MEDO NA REGIÃO.
5)  A  HOMOLOGAÇÃO  AUSENTE,  DA  DEMARCAÇÃO  ADMINISTRATIVA
REALIZADA EM 1938, NÃO INIBE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE
RESERVA INDÍGENA NO LOCAL, ORIGINANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE
TER POR VÁLIDOS ATOS JURÍDICOS FORMADOS POR PARTICULARES COM O
ESTADO DA BAHIA.
6) AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DE ÍNDIOS NA ÁREA EM
LITÍGIO DESDE O PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA CARTA DE 1967 EM
FACE  DOS  REGISTROS  HISTÓRICOS  QUE  REMONTAM  A  MEADOS  DO
SÉCULO XVII.
7)  O  RECONHECIMENTO  DO  DIREITO  À  POSSE  PERMANENTE  DOS
SILVÍCOLAS  INDEPENDE  DA  CONCLUSÃO  DO  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO NA MEDIDA EM QUE A TUTELA
DOS  ÍNDIOS  DECORRE,  DESDE  SEMPRE,  DIRETAMENTE  DO  TEXTO
CONSTITUCIONAL.
8)  A  BAIXA  DEMOGRAFIA  INDÍGENA  NA  REGIÃO  EM  CONFLITO  EM
DETERMINADOS  MOMENTOS  HISTÓRICOS,  PRINCIPALMENTE  QUANDO
DECORRENTE  DE  ESBULHOS  PERPETRADOS  POR  FORASTEIROS,  NÃO
CONSUBSTANCIA  ÓBICE  AO  RECONHECIMENTO   DO  CARÁTER
PERMANENTE DA POSSE DOS SILVÍCOLAS.  A  REMOÇÃO DOS ÍNDIOS DE
SUAS TERRAS POR ATOS DE VIOLÊNCIA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR-
LHES  O  RECONHECIMENTO  DA  TRADICIONALIDADE  DE  SUA  POSSE.
IN CASU, VISLUMBRA-SE A PERSISTÊNCIA NECESSÁRIA DA COMUNIDADE
INDÍGENA  PARA  CONFIGURAR  A  CONTINUIDADE  SUFICIENTE  DA  POSSE
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TIDA  POR  ESBULHADA.  A  POSSE  OBTIDA  POR  MEIO  VIOLENTO  OU
CLANDESTINO  NÃO  PODE  OPOR-SE  À  POSSE  JUSTA
E CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADA.
I9)  NULIDADE  DE  TODOS  OS  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  CUJAS
RESPECTIVAS  GLEBAS  ESTEJAM  LOCALIZADAS  DENTRO  DA  ÁREA  DE
RESERVA  INDÍGENA  DENOMINADA  CARAMURU-CATARINA  PARAGUAÇU,
CONFORME  DEMARCAÇÃO  DE  1938.  AQUISIÇÃO  A  NON  DOMINO  QUE
ACARRETA  A  NULIDADE  DOS  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  NA  REFERIDA
ÁREA  INDÍGENA,  PORQUANTO  OS  BENS  TRANSFERIDOS  SÃO  DE
PROPRIEDADE  DA  UNIÃO  (SÚMULA  480  DO  STF:  Pertencem  ao  domínio  e
administração da União, nos termos dos artigos 4, IV, e 186, da Constituição Federal de
1967, as terras ocupadas por silvícolas).
10)  A  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO  ERIGIDA  PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE QUE AS AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES EM
QUE SE DISCUTE O DOMÍNIO E/OU A POSSE DE IMÓVEIS  SITUADOS  NA
ÁREA RECONHECIDA NESTE PROCESSO COMO RESERVA INDÍGENA SEJAM
EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO
V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
11) O RESPEITO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS E À SUA CULTURA IMPLICA
RESTE  PRESERVADA  A  POSSIBILIDADE  DE  SUPERVENIENTE  INCLUSÃO,
PELA  UNIÃO,  ATRAVÉS  DE  DEMARCAÇÃO  ADMINISTRATIVA  OU  MESMO
JUDICIAL,  DE  NOVAS  ÁREAS  NA  RESERVA  INDÍGENA   CARAMURU-
CATARINA PARAGUAÇU ALÉM DA JÁ RECONHECIDA NESTES AUTOS.
12)  DEVERAS,  A  EVENTUAL  AMPLIAÇÃO  DA  ÁREA  ANALISADA  NESTES
AUTOS  EM  RAZÃO  DE  DEMARCAÇÃO  SUPERVENIENTE  A  ESTE
JULGAMENTO  DEMANDARÁ  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  O  ESPAÇO
GEOGRÁFICO  OBJETO  DE  EVENTUAL  AMPLIAÇÃO  CONSTITUÍA  TERRA
TRADICIONALMENTE  OCUPADA  PELOS  ÍNDIOS  QUANDO  DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
13) AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS QUANTO AOS
TÍTULOS DE PROPRIEDADE E REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTES AOS
IMÓVEIS ABRANGIDOS PELO ESPAÇO GEOGRÁFICO DEMARCADO EM 1938 E
COMPROVADO NESTES AUTOS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 54 MIL
HECTARES. SOB ESSE ÂNGULO, A AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE PARA
RECONHECER  A  CONDIÇÃO   JURÍDICO  CONSTITUCIONAL   DE  TERRA
INDÍGENA  SOBRE  A  TOTALIDADE  DA  ÁREA  DEMARCADA  EM  1938  E
TOTALIZANDO  CERCA  DE  54  MIL  HECTARES  CORRESPONDENTES  À
RESERVA  CARAMARUCATARINA-PARAGUAÇU, E DECLARAR A NULIDADE
DE  TODOS  OS  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  CUJAS  RESPECTIVAS  GLEBAS
ESTEJAM LOCALIZADAS NA ÁREA DA RESERVA.
14) AS RECONVENÇÕES RELATIVAS ÀS TERRAS SITUADAS NO INTERIOR DA
ÁREA DEMARCADA EM 1938 IMPROCEDEM. CONDENAÇÃO  DESSES  RÉUS
RECONVINTES, CUJOS TÍTULOS FORAM ANULADOS, A PAGAREM 10% (DEZ
POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E COMPENSADOS OS
HONORÁRIOS  DOS  OUTROS  RECONVINTES  QUE  DECAÍRAM  DA
RECONVENÇÃO.  (STF- ACO 312/BA, Relator: Min. Eros Grau, Relator para o
acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE de 21.03.2013)
 
(...)  Quanto  ao  mérito  do  pedido  de  suspensão,  entendo  que  existem  razões
suficientes  para  a  suspensão  do  cumprimento  da  ordem  de  reintegração  de
posse.  Com efeito,  a  conclusão a  que se chega da leitura  do inteiro teor  da ação de
reintegração de posse é a de que não são firmes as razões sustentadas naquela demanda,
em especial quando se considera a densa plausibilidade de que áreas do imóvel objeto da
ação venham a ser declaradas de ocupação tradicional indígena, conforme art.  231 da
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Constituição. Em respaldo do que ora afirmo, menciono os documentos 18, 19, 20 e 21,
anexos à inicial. Nesse quadro, ainda que em juízo sumário, a conclusão pela ausência de
fumus  boni  iuris  dos  autores  da  ação  não  recomenda  o  cumprimento  imediato  da
reintegração de posse. No caso da decisão que se pretende suspender, o caráter drástico
da ordem também colide com a necessidade de preservar outros valores constitucionais,
colocados em pé de igualdade com o direito  de  propriedade.  Além de  garantir  aos
indígenas a posse permanente da área de ocupação tradicional – a qual, sustenta a
Funai, impactará imóvel alvo da demanda –, a Constituição assegura, no § 5º do art.
231,  que  as  populações  indígenas  não  serão  alvo  de  remoção  forçada,  comando
normativo que se alinha ao disposto no artigo 8º, numeral 2, alíneas “b” e “c” da
Declaração da Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  É  relevante
notar,  ainda,  que  a  afirmação  pela  ausência  de  risco  à  segurança  decorrente  do
cumprimento imediato da ordem – assentada no acórdão do TRF-1 – é contrariada por
notícias, trazidas aos autos – documentos 23, 24, 25, 26 e 27 –, de que existe, na região,
intensa  movimentação  de  elementos  não  índios  contrários  à  ampliação  da  terra
indígena.  Ante  o  exposto,  defiro  o  pedido  formulado  pela  Funai  e  determino  a
suspensão da ordem judicial de reintegração de posse proferida nos autos da ação
0006576- 15.2013.4.01.3807 pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Montes
Claros”. (STF - SL 767 - DJ 19/03/2014) - Grifei.
 
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. O reconhecimento da ocupação de terras por índios
pela  União  é  mera  declaração  e  não  cria  ou  constitui  nenhum  direito,  trata-se
somente  do  reconhecimento  de  uma  situação  pré-existente,  que  independe
do próprio reconhecimento do Estado. (...)” (STJ - MS nº 10.225/DF, Primeira Seção,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12/11/07, p. 148).
 
“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS
INDÍGENAS.  DECRETO  1.775/96.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  DO  INFORMALISMO.  APLICAÇÃO  AOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DESPACHO MINISTERIAL QUE IMPEDE
A REALIZAÇÃO DE NOVOS ESTUDOS EM RELAÇÃO A DETERMINADAS
PROPRIEDADES  PARTICULARES.  EXORBITÂNCIA  DOS  PODERES
ATRIBUÍDOS  AO  MINISTRO  DA  JUSTIÇA.  (...)  8.  As  terras  tradicionalmente
ocupadas  pelos  índios  não  perdem  essa  característica  por  ainda  não  terem  sido
demarcadas,  na  medida  em  que  a  demarcação  tem  efeito  meramente  declaratório.
(...)”   )(STJ  -  REsp.  nº  802.412/PB,  Primeira  Turma,  Relatora  Ministra  Denise
Arruda, DJ 20/11/06, p. 282).”
 

33.  Assim, em que pese os ponderáveis fundamentos constantes do Despacho ora sob análise,  bem
como  a  indicação  de    precedentes  mais  recentes,  em  nada  se  altera  as  conclusões  expostas  na  NOTA  n.
00042/2021/NOEJ/DEPCONT/PGF/AGU, de 04 de março de 2021, abaixo transcritas:

 
Do exposto, pode-se concluir  que  as propostas de defesas-mínimas    apresentadas pelo
ente  indigenista   (Interpretação  do  art.  231  da  Carta  Magna    -  matéria  fundiária
indígena, com base na tradicionalidade da ocupação -   necessidade de finalização do
processo  demarcatório)  contrastam  com atuação  já  empreendida  pelo  Subnúcleo  de
Atuação  Prioritária  do  Núcleo  dos  Tribunais  Superiores  do  DEPCONT,  em  sede  de
recurso  extraordinário   com  repercussão  geral:  RE  1.017.365/SC,  o  que  pode   vir  a
acarretar considerável tumulto processual.
Além disso,  é  necessário  salientar  que  o  acórdão a  ser  prolatado em sede  do  RE nº
1.017.365/SC (Tema 1031), por sua vocação uniformizadora, irradiará seus efeitos não
só  em  face  do  Poder  Judiciário,  mas  também  no  âmbito  administrativo  (processos
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demarcatórios)  e  na   condução  da  atividade  contenciosa  a  ser  exercida  por  toda
a  Advocacia-Geral  da  União,  a  qual  deve  ser  exercida  de  forma  oportuna,  eficaz,  
uniforme e  harmônica.
Sobre  a  qualidade  paradigma  para  futuros  casos  dos  fundamentos  determinantes  do
julgamento  em  RE  admitido  pela  repercussão  geral,  são  as  lições  do  Professor
Guilherme Marinoni:
"Resolvida a questão, a solução formulada deverá disciplinar todos os casos idênticos
(arts.  1.039  e  1.040).  Vale  dizer:  as  razões  oriundas  do  julgamento  servem
tendencialmente como precedente e nessa linha devem irradiar seus efeitos para todas as
questões idênticas e semelhantes". (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, RT, 4ª
ed., 2018: p. 572).
Aqui abre-se um parênteses para pontuar que a Advocacia Geral da União comprometeu-
se perante o Poder Judiciário a atuar de forma que haja coerência das normas e condutas
administrativas às diretrizes  pacificadas na Corte Suprema e nos Tribunais Superiores.
Por fim, resta destacar que a tese de defesa mínima 2 (direitos reais: posse) traz como
fundamento o fato da FUNAI não abraçar a tese da imemoriabilidade da posse indígena,
em obediência ao marco temporal, fixado pelo STF, na PET 3388/RR, in verbis: 
Assim, uma primeira conclusão vai no sentido de que a atuação processual da FUNAI
em  relação  à  posse  indígena  só  deveria  ocorrer  após  a  Portaria  Declaratória
do MJSP (sem limites geográficos não há segurança jurídica para a defesa).
 Há,  entretanto,  dois  pontos  a  mais  a  serem trazidos  ao  debate:  a)  A  FUNAI  não
abraçou a tese da imemoriabilidade da posse indígena quando da edição de vários atos
normativos após 2019, em obediência inclusive à tese do marco temporal, fixada pelo
STF na PET 3388/RR. Um desses atos foi a Instrução Normativa nº 09/2020-FUNAI,
lançada com base na repercussão do marco temporal  na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Esses novos entendimentos pretorianos tentam dar melhor equilíbrio
e  harmonização  entre  o  artigo  5º,  inciso  XXII  e  artigo  231  da  CF/88;  b)  A  posse
particular, em relação a territórios tradicionais indígenas, é quase sempre baseada em
títulos  de  domínio  que  são  inexoravelmente  desconstituídos  caso  haja  a  edição
de Decreto Homologatório  Presidencial, última fase decisória, em termos fundiários, do
processo demarcatório.
Esses  dois  pontos  assinalam  a  possibilidade,  também  razoável,  de  que  a  atuação
processual  da  FUNAI,  no  que  se  refere  à  posse  indígena,  também  só  ocorra  após  o
Decreto  Presidencial Homologatório. (grifei)
Ocorre que o marco temporal também é objeto de debate no RE 1.017.365/DF, como
assinalado no parágrafo 30 desta Nota, o que reforça a ideia de que é inapropriada a
alteração da estratégia processual em vigor.   
Nessa  linha  de  ideias,   configura-se   prudente  e  necessário   que  a  mudança   de
estratégia  de  defesa  aos  índios  proposta  pela  FUNAI    seja  reapreciada  após  o
julgamento  do  precedente   paradigmático,  o  qual  decidirá  sobre  a  disciplina
constitucional  dos  direitos  dos  índios  sobre  suas  terras  de  ocupação
tradicional. Recomenda-se, assim, que a PFE junto à FUNAI aguarde o deslinde no
Recurso Extraordinário nº 1.017/265/SC.
Em que pese  as  considerações  aqui  tecidas,  sugere-se  a  oitiva  prévia  do  Núcleo dos
Tribunais  Superiores  -  NTS  desse  Departamento  de  Contencioso  para  manifestação
quanto    à atuação até então empreendida perante  os Tribunais Superiores, avaliando o
impacto da proposta de alteração da estratégia processual ora sob exame, a fim de melhor
embasar as conclusões do presente opinativo. 
Lado outro,  entende-se pertinente, outrossim, a oitiva do Departamento de Consultoria
da PGF sobre a natureza jurídica da demarcação e seus efeitos no que tange à defesa
dos direitos indígenas, nos termos do art. 35, §1º, incisos V, VI e VIII, da Portaria PGF
nº 338, de 2016.
 

34. Nesse  diapasão,  entendo  que  configura-se   prudente  e  necessário   que  a  mudança   de
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estratégia   de  defesa  aos  índios   proposta  pela  FUNAI    seja  reapreciada   após   o  julgamento  do
precedente paradigmático, o qual decidirá sobre a disciplina constitucional dos direitos dos índios sobre
suas terras de ocupação tradicional. Recomenda-se, assim, que a PFE junto à FUNAI aguarde o deslinde
no Recurso Extraordinário nº 1.017/265/SC..
35. Assim, mantenho in totum as conclusões  expostas na NOTA n. 00042/2021/NOEJ/DEPCONT
/PGF/AGU, de 04 de março de 2021, sugerindo os encaminhamentos ali propostos.

 
ENCAMINHAMENTOS: 
 

36. Feitas  essas  considerações,  envio   a  presente  Nota  ao  coordenador  da  Seção  Temática  de
Orientação Judicial/NOEJ do Departamento de Contencioso,  com sugestão de encaminhamento prévio ao Núcleo
dos  Tribunais  Superiores  e,  concomitantemente,  ao  Departamento  de  Consultoria  da  PGF,   para  a  devida
manifestação, nos termos da  NOTA n. 00042/2021/NOEJ/DEPCONT/PGF/AGU, de 04 de março de 2021.

 
 
À consideração superior.
 
Brasília, 25 de maio de 2021.
 
 

ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO CRUZ
PROCURADORA FEDERAL

 
 
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620010608202017 e da chave de acesso 3b2456ae

Notas

1. ^ Vide PARECER n. 00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (NUP 00734.001194/2020-38)

Documento  assinado eletronicamente  por  ADRIANA ROBERTA NASCIMENTO CRUZ,  de  acordo com os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
642725495 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ADRIANA
ROBERTA NASCIMENTO CRUZ.  Data  e  Hora:  29-05-2021 17:25.  Número  de  Série:  17340804.  Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/642725495

11 de 11 23/11/21, 00:00



ANEXO 106 -
Sapiens/ AGU -
Despacho no.
00550/2021/

GAB/DEPCONT/PGF/
AGU, setembro/ 2021

(3 páginas).



30/09/2021 19:41 https://sapiens.agu.gov.br/documento/735926372

https://sapiens.agu.gov.br/documento/735926372 1/3

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO 

GABINETE DEPCONT

 
DESPACHO n. 00550/2021/GAB/DEPCONT/PGF/AGU

 
NUP: 00679.000766/2021-54 (REF. 00611.014922/2021-49)
INTERESSADOS: EDSON VEIGA E OUTROS
ASSUNTOS: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

 
 
Cuida-se de procedimento administrativo encaminhado ao Departamento de Contencioso - DEPCONT da

Procuradoria-Geral Federal - PGF pela Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI - PFE/FUNAI por meio do
DESPACHO n. 00962/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (Seq. 19).

 
Compulsando os autos, verifica-se tratar de demanda originária da Procuradoria Regional Federal da 4ª

Região, que, através do OFÍCIO n. 01213/2021/EAGE-A/ER-FIN-PRF4/PGF/AGU (seq. 01), solicitou à Procuradoria
Federal Especializada junto à FUNAI em Florianópolis - PFE-FPOLIS/PFE-FUNAI, fornecimento de subsídios e
manifestação quanto ao interesse da Autarquia em ingressar no bojo da ação de Usucapião nº 5014645-
23.2020.4.04.7201, processada perante a 2ª Vara Federal de Joinville.

 
Após fornecimento de informações pelas áreas técnicas da FUNAI, o feito foi remetido à Presidência da

entidade para, em observância ao art. 25, V, do Decreto n. 9.010/2017, “manifestar o interesse institucional ou não da
FUNAI na lide” (DESPACHO n. 00142/2021/PFE-FPOLIS/PFE-FUNAI/PGF/AGU – seq. 13).

 
Em seguida, por considerar que haveria conflito de entendimentos entre a posição manifestada pela

Presidência da entidade e a tese de defesa mínima aprovada no âmbito da Procuradoria-Geral Federal em relação à
matéria, sugeriu-se o encaminhamento do expediente a este Departamento de Contencioso, o que foi acolhido pelo
DESPACHO n. 00962/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU, que sintetizou a questão na seguinte indagação:

 
(...) no que pertine a interesse processual da FUNAI enquanto entidade da Administração Federal

Indireta representada em juízo pela PGF, havendo colisão entre posição chancelada pela Presidência da Entidade e tese
mínima em vigor fixada pela PGF/AGU, qual posição deve ser seguida pela Procuradoria Federal Especializada?

 
 
Feita a breve contextualização do presente expediente, passa-se à análise da questão no âmbito de

competência deste Departamento de Contencioso.
 
Pois bem. Infere-se que que remessa dos presentes autos ao Departamento de Contencioso decorre de

dúvida quanto à posição a ser seguida pela Procuradoria Federal Especializada diante de suposta colisão entre
entendimento chancelado pela Presidência da Entidade e aquele consignado em tese mínima em vigor, no que tange ao
interesse processual da FUNAI em ingressar em ações como as de usucapião, por exemplo.

 
Inicialmente, importante destacar que o conflito de entendimentos apontado é apenas aparente, sendo

imprescindível a adequada compreensão quanto à competência atribuída às Procuradorias Federais Especializadas junto
às Autarquias, para decidir “acerca do ajuizamento de ações referentes à atividade fim da entidade, de ações civis
públicas e de ações de improbidade administrativa, ou de intervenção da entidade nas mesmas, ou em ações populares”,
conforme preconiza o art. 2º, §1º, III, da Portaria PGF n. 530/2007, assim como o art. 30, VIII e IX, da Portaria PGF n.
172/2016.
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E, nesse ponto, importa salientar que este Departamento de Contencioso já se manifestou em demanda
semelhante (seq. 161 do NUP n. 08759.000514/2018-41), concluindo pela competência da PFE-FUNAI para se
manifestar conclusivamente acerca do interesse jurídico da autarquia indigenista em ingressar (ou não) com determinada
medida judicial, inclusive esclarecendo a natureza não definitiva da NOTA n. 00095/2021/NOEJ/DEPCONT/PGF/AGU,
circunstância esta que, por si só, já afastaria qualquer vinculação de entendimentos, bem como diante da previsão
expressa dos artigos 2º, §1º, III, da Portaria PGF n. 530/2007, assim como o art. 30, VIII, da Portaria PGF n. 172/2016.
Além disso, já há entendimento cristalizado pelo DESPACHO n. 18/2021/PGF/AGU, que estabelece que compete à PFE-
FUNAI decidir “acerca do ajuizamento de ações referentes à atividade fim da entidade, de ações civis públicas (...)”.

 
As INFORMAÇÕES n. 00126/2021/PFE-FPOLIS/PFE-FUNAI/PGF/AGU, juntadas no seq. 17 do

presente NUP, inclusive, destacam que o despacho da Presidência da FUNAI que manifesta desinteresse do ente no
ingresso em ação de usucapião encontra fundamento no art. 31, IV, da Portaria n. 172/2016 da PGF, segundo o qual
compete ao Procurador-Chefe da Procuradorias Federais junto às autarquias e fundações públicas federais "definir acerca
do ajuizamento de ações referentes à atividade fim da autarquia ou fundação pública federal, sem prejuízo da
competência do Procurador-Geral Federal", o que englobaria as situações de intervenção da Fundação na lide.

 
Importante esclarecer, ainda, que visando a dirimir controvérsia interpretativa quanto à abrangência da

atribuição em destaque, no bojo do processo administrativo n. 00679.000890/2020-39, consolidou-se o entendimento no
sentido de que "a competência para a definição quanto ao ingresso (ou não) em ação judicial em curso, exteriorizada na
Portaria n. 172/2016, é da Procuradoria Federal junto à autarquia ou fundação pública federal", porquanto "uma vez
existente o interesse da entidade pública representada, exsurge o campo de atuação do contencioso judicial. A partir deste
ponto, competirá ao órgão de contencioso da PGF analisar a viabilidade de ingresso/ajuizamento e a medida adequada, se
for o caso, pelo assenhoramento que detém sobre a eleição da estratégia processual".

 
Ante tais esclarecimentos, resta indene de dúvidas que compete à PFE-FUNAI se manifestar

conclusivamente acerca do interesse jurídico da autarquia indigenista em ingressar (ou não) com determinada medida
judicial. Somente a partir de tal deliberação é que se descortina a atribuição contenciosa. No caso dos autos, precisamente
diante da necessidade de se promover a referida avaliação prévia pela PFE/FUNAI, é que o processo foi submetido ao
crivo do i. Procurador-Chefe pela unidade contenciosa envolvida.

 
Esclarece-se, assim, o questionamento formulado pela PFE/Funai, reafirmando as conclusões já exaradas

no DESPACHO n. 00480/2021/GAB/DEPCONT/PGF/AGU, constante do Seq. 161 do NUP n. 08759.000514/2018-41.
 
Além disso, mesmo não se vislumbrando colisão de entendimentos, não se desconhece a existência de

processo administrativo instaurado pela Procuradoria Federal Especializada junto à Fundação Nacional do Índio –
FUNAI com vistas à reformulação de três teses de defesa mínima, em matéria fundiária indígena, (NUP
08620.010608/2020-17), cuja análise ainda não foi finalizada no âmbito deste Departamento de Contencioso.

 
Por oportuno, também há que se considerar que está em curso o julgamento do Recurso Extraordinário nº

1.017.365/SC (tema 1031), pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a definição do estatuto jurídico
constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras trazidas pela
Constituição Federal de 1988, no bojo do qual o Exmo. Relator Ministro Edson Fachin votou pelo provimento do Recurso
Extraordinário, ao passo que o Exmo. Ministro Nunes Marques negou provimento ao Apelo Extremo, inaugurando a
divergência, estando atualmente os autos conclusos ao Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, em virtude de pedido de
vista.

 
Além disso, no referido julgamento, verifica-se a partir da análise dos Memoriais apresentados em defesa

da União (registrados no NUP 00405.016604/2016-91, seq. 1150) que a posição defendida pela Advocacia-Geral da
União está em dissonância com a argumentação desenvolvida no âmbito das teses de defesa mínima cuja revisão foi
solicitada pela PFE/FUNAI.

 
Desse modo, considerando-se que não se trata do primeiro questionamento sobre o tema encaminhado ao

Departamento de Contencioso pela PFE/FUNAI, conforme já mencionado linhas atrás, e diante do contexto do
julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.017.365/SC (tema 1031) pelo Supremo Tribunal Federal, que, quando
concluído, formará precedente vinculante, somado ao fato de que as três teses de defesa mínima atualmente vigentes e
cuja revisão é pleiteada pela PFE/FUNAI são longevas, havendo sido elaboradas em 2007, 2011 e 2013, sendo as mesmas
afetas à matéria finalística da Autarquia, entende-se por oportuno, pelos motivos acima expostos, suspendê-las,
considerando que, se o cenário jurisprudencial atual, de iminente definição da questão pela Corte Suprema, ainda não
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recomenda a sua revisão, igualmente não justifica a sua manutenção, mormente quando demonstrado o entendimento da
PFE/Funai quanto à sua desatualização.

 
Por todo o exposto, sugere-se a suspensão da vigência das respectivas Defesas Mínimas para apreciação

definitiva por este Departamento em momento posterior, competindo à PFE-FUNAI se manifestar conclusivamente
acerca do interesse jurídico da autarquia indigenista em ingressar (ou não) com determinada medida judicial, bem como
prestar subsídios técnicos necessários à defesa judicial da FUNAI, nos termos do art. 2º, §1º, da Portaria PGF nº 530/07 e
do art. 30, incisos V a IX da Portaria PGF nº 172/2016.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 30 de setembro de 2021.
 
 

 
VERÔNICA DE SOUZA RIBEIRO CHAVES

Procuradora Federal
Subdiretora do Departamento de Contencioso

 
 

Documento assinado eletronicamente por VERONICA DE SOUZA RIBEIRO CHAVES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 735926372 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): VERONICA DE SOUZA RIBEIRO
CHAVES. Data e Hora: 30-09-2021 19:36. Número de Série: 17274179. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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3550253                             00611.002315/2016-79

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : Reclamação nº 49773
INTERESSADO : Comunidade Indígena Xokleng e Modo Battistella Reflorestamento S/A - Mobasa
ASSUNTO : Interesse Processual
PARA : PFE

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Trata-se de intimação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI acerca da decisão liminar
proferida pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 49.773/SC,
ajuizada pelo Povo Xokleng da Terra Indígena Ibirama La-klãnõ, bem como do mandado de citação desta
Entidade para que, no prazo de 15 dias, apresente a contestação cabível, nos termos do art. 989, inciso III, do
CPC.
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Conforme ressai da decisão judicial, fora concedida cautelar na reclamação para suspender
reintegração de posse que se operaria em prejuízo dos indígenas Xokleng e em benefício da Modo Battistella
Reflorestamento S/A - Mobasa, nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 5002513-31.2016.4.04.7214/SC,
diante da alegada afronta à decisão de suspensão nacional de processos proferida no bojo do Recurso
Extraordinário nº 1.017.365, submetido à sistemática da repercussão geral.

Assim, embora a Funai não seja parte na reclamação, foi intimada por força de sua atribuição
legal, em relação à causa de fundo - RE 1017365 e Ação n° 5002513-31.016.404.7214.

Desta feita, não vislumbro interesse processual da Funai na Reclamação nº 49773, devendo
manter-se atuando somente como auxiliar técnica do juízo e em seu mister de realizar a interlocução junto aos
indígenas, aderindo, portanto, ao Despacho n. 01210/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (3543649), da D.
Chefia da Procuradoria Federal Especializada na FUNAI.

Atenciosamente,
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA 
Presidente

Em 27 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente, em 04/11/2021, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site: h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3550253 e o código CRC B509C141.

Referência: Processo nº 00611.002315/2016-79 SEI nº 3550253

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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2962116                             00409.665093/2020-81

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : Ação de Reintegração de Posse nº 0001130-80.2016.4.03.6002
INTERESSADO : Comunidade Indígena Yvu Vera
ASSUNTO : Esbulho/ Turbação/ Ameaça - TI Dourados
PARA : PFE

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela FUNAI, pela União Federal, pela Comunidade
Indígena Yvu Vera e pelo Ministério Público Federal contra a r. sentença que julgou o feito parcialmente
procedente para determinar a reintegração de posse em favor dos autores, do imóvel denominado Sítio Bom
Futuro em Dourados/MS.

Pelos recursos interpostos pela Funai e pela Comunidade Indígena Yvu Vera, objetiva-se a
anulação ou reforma da r. sentença que julgou o feito parcialmente procedente para determinar a reintegração de
posse "... em favor da autora -Tercília Rosa, do imóvel denominado por área Remanescente 1, parte do quinhão
05, denominado Fazenda Bom Futuro, objeto da matrícula 95.714, com área de 7has 4.954.m2 (sete hectares,
quatro mil e novecentos e cinquenta e quatro metros quadrados)."

Assim, em Despacho 00280/2021/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2862526), a D. PFE-
Funai questiona suas instâncias superiores acerca da continuidade da atuação desta Fundação na defesa da
Comunidade Indígena Yvu Vera. 

Nesse contexto, fora produzido Parecer Opinativo, por meio do Despacho nº
00258/2021/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2924996), de lavra da Chefia desta Unidade, segundo o qual:

"Assim, tem-se uma situação que põe em colisão o ordenamento jurídico, sob o ponto de vista positivista
formal, que não endossa as ações indígenas de ocupação/invasão de propriedade privadas, e os riscos
inerentes ao cumprimento de sentenças judiciais que ordenem a desocupação indígena, posto que todos os
povos ali instalados estão alinhados e interligados entre si, além de terem sido fortemente doutrinados
quanto ao caráter justo das suas ações, ainda que isso seja apenas uma narrativa que quando repetida muitas
vezes tende a parecer verdade.
Assim, considerando que existe parecer normativo que impede a representação da comunidade indígena
nessas situações factuais, estabelecido em interpretação à Portaria AGU 839/2010 e com base em
permissivo constate do Regimento Interno da FUNAI, opina-se à Presidência da referida entidade no
sentido da impossibilidade de manutenção da FUNAI na qualidade de representante da comunidade
indígena que adentrou à propriedade privada ao arrepio dos permissivos constitucionais e previstos
no Decreto 1775/96. 
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Desta forma, embora seja missão institucional da FUNAI a defesa dos direitos indígenas, esta
Fundação não pode atuar ao arrepio da norma jurídica estabelecida, pois a instrumentalização para estudo,
delimitação, demarcação e homologação presidencial de áreas indígenas há de ser perseguido nos estritos
moldes da legislação, até como forma de resguardar o Estado Democrático de Direito. A anuência da
subtração da posse, em atos violentos, clandestinos ou precários, subverte a ordem jurídica e viola direitos
e garantias fundamentais.

No mesmo sentido os seguintes entendimentos jurisprudenciais:
“A demanda principal se trava em torno da posse, reconhecida a turbação pela instância ordinária. Ainda
que venha a ser provado que a área tenha sido habitada por indígenas, circunstância em que o direito à posse
seria deles, os meios de reclamar a reintegração devem ser aqueles previstos em lei. A invasão não pode ser
convalidada pelo Judiciário” (AgRg na SLS 1318/BA – STJ – Relator Ministro Ari Pargendler – DJ
16/03/2011)
“Não configura o preenchimento do requisito de grave lesão à ordem ou segurança pública pelo mero
cumprimento de liminar em reintegração de posse em caso de contingência social de ocupação de terra por
indígenas, gerada à margem da lei, em prejuízo do direito de posse dos proprietários da área invadida”
(SLAT 0016216-60.2013.4.03.0000/MS – TRF da 3ª Região – Relator Desembargador Federal Baptista
Pereira – DJ 11/05/2016). 

Com isso, verifica-se que a situação fática descrita nos autos faz incidir parecer normativo
aprovado nos termos do artigo 23, §2, inciso I, do Regimento Interno da FUNAI, que diz: "Casos de invasão de
propriedade particular por indígenas integrados não geram atuação judicial da PFE FUNAI em prol dos
grupos invasores. Isso seria fomentar futuras condenações da entidade indigenista brasileira por apoio a
essas ações ilícitas, ainda que as mesmas sejam denominadas de "retomadas" e o objetivo seja forçar a
demarcação territorial, que segue rito próprio previsto em decreto presidencial."

Ante o exposto, adiro ao parecer exarado pela D. PFE-Funai, opinando pela não continuidade da 
da FUNAI na qualidade de representante da comunidade indígena.

À PFE para conhecimento acerca da manifestação exposada e providências subsequentes.

Em 30 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente, em 30/03/2021, às
16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2962116 e o
código CRC 3A89C61D.

Referência: Processo nº 00409.665093/2020-81 SEI nº 2962116

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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2995070                             00611.018542/2020-01

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : Ação de Usucapião 00611.018542/2020-01
INTERESSADO : Procuradoria da União em Santa Catarina
ASSUNTO : Interesse processual/ Proteção possessória
PARA : PFE

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por particulares objetivando a declaração da aquisição
originária da propriedade do bem imóvel individualizado em memorial descritivo que foi trazido aos autos.

Ressalta-se que, conforme se verifica dos autos, já houve a manifestação, em definitivo, desta
Presidência da FUNAI, em duas oportunidades (2516080 e 2676759) demonstrando que não há interesse de
ingresso na lide. Posto que as áreas em litígio encontram-se sobrepostas, à Área Pindoty, a qual encontra-se
declarada.
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Não obstante, manifesta-se a d. PFE, através do Despacho n. 00041/2021/PFE-SC/PFE-FUNAI-
CCO/PGF/AGU (2857300), acerca do interesse sob o aspecto da proteção possessória indígena.

Ora, considerando que a demarcação de Terras Indígenas segue um determinado rito
procedimental, no qual estão inclusos o estudo, delimitação, demarcação e homologação presidencial de áreas
indígenas e o registro da áreas no cartório de registro de imóveis da respectiva comarca. Há de se levar em
conta o sinalagma que se coloca acerca da potencial pretensão dos indígenas em confronto com propriedades
particulares, muitas delas devidamente tituladas.

Assim, o procedimento para formalização de áreas indígenas, teria uma fase declaratória,
estabelecida por meio da publicação de Portaria do Ministro da Justiça e Segurança, delimitando um polígono à
ser demarcado, tendo seu desfecho com a homologação, através da publicação de Decreto Presidencial, que
marca a concretização do direito. Implica dizer, somente após a homologação há a transformação de uma
situação de fato, em uma situação de direito, na exata adequação e aspecto axiológico da teoria tridimensional do
direito, representada pelo fato jurídico, valor e norma.

Com isso, s.m.j., enquanto não ocorrer o desfecho do procedimento administrativo, preconizado
pelo Decreto 1.775/96, com emissão de Decreto Presidencial, o qual nas suas fases é suscetível de
questionamento (inclusive judicial), parece incongruente a antecipação de efeitos jurídicos, inclusive sob a ótica
da proteção possessória. Vale lembrar, ainda, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal” (art. 5º, LIV, da CF), e, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(art. 5º, LV, da CF).

Nesse contexto, não se pode ignorar a situação jurídica daqueles que, em princípio, ocupam de
boa-fé o local, e, no caso de retirada, para equacionar o conflito e problema social, imprescindível a previsão do
reassentamento em propriedade adquirida pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, conforme determina o
artigo 4°, do Decreto 1.775/96. Não se pode, ainda, ignorar a segurança jurídica, o devido processo legal e
o direito de propriedade, sob o risco de acirrar ainda mais os conflitos, que só podem ser verdadeiramente
evitados e duradouramente pacificados por meio do respeito aos procedimentos legais e às garantias
constitucionais.

Desta forma, tendo em vista que a área em litígio não foi homologada por decreto presidencial,
não é cabível a intervenção desta Fundação, mesmo em sede de proteção possessória, a fim de restringir direitos
de posseiros e/ou proprietários, eis que trata-se de uma expectativa de direitos.

Outrossim, pode-se afirmar que após a homologação, com presunção “juris tantum”, advirá a
nulidade dos títulos de propriedade. Pois, nenhuma posse ou propriedade privada se sobrepõe ao conteúdo do
art. 231, § 6º, de modo que, em havendo a homologação da terra indígena serão nulos e extintos os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse da referidas terras. De igual modo, também deverá seguir a
fase de regularização, com desocupação da área, inclusive reassentamento daqueles que se enquadrarem no
perfil do Programa Nacional de Reforma Agrária (artigo 4º, do Decreto 1.775/96) e indenização das benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé, tudo como forma de equacionar o conflito.
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Assim, em apertada síntese, tem-se que o procedimento administrativo demarcatório, pendente de
conclusão, não legitima, tampouco justifica, a sua caracterização como terra indígena. Também não permite o
alijamento antecipado de garantias constitucionais, tais como a do direito de propriedade, segurança jurídica,
devido processo legal, ampla defesa e contraditório. O que leva à conclusão de não interesse
processual relativamente a nenhuma proteção possessória.

Por fim, encaminhe-se à PFE para ciência do posicionamento ora manifestado e providências
subsequentes.

Em 12 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente, em 16/04/2021, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site: h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2995070 e o código CRC 8981BB8C.

Referência: Processo nº 00611.018542/2020-01 SEI nº 2995070

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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1797708                             08620.012618/2019-45

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : 08620.012618/2019-45
 

INTERESSADO : Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União
ASSUNTO : Recomendação Conjunta nº 01/2019/6CCR/DPU
PARA : Procuradoria Federal Especializada da FUNAI

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ( X ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

D E S P A C H O

01 - Trata-se de Recomendação Conjunta nº 01/2019/6CCR/DPU;

02 - Após vários considerandos, consta da recomendação conjunta emitida pelo Ministério Público Federal e
Defensoria Pública da União, encaminhada à Fundação Nacional do Índio: "a) que garanta, no âmbito das suas
atribuições institucionais, a prestação de todos os serviços devidos aos povos indígenas, independentemente de
estarem presentes em TIs, em igualdade de condições em relação aos povos com territórios já homologados ou
regularizados, abstendo-se de adotar qualquer conduta discriminatória que negue seus direitos; b) que revogue
imediatamente  qualquer  ato  normativo  ou  decisão  administrativa  interna  que  impeça  ou  restrinja  o
deslocamento  de  servidor  ou  equipe  técnica  da  Fundação  ou  prestação  de  serviços  de  assistência  a
comunidades  indígenas  sob  o  fundamento  de  que  a  respectiva  terra  não  se  encontra  homologada  ou
regularizada";

03 -  Preliminarmente, cabe registrar que a origem da celeuma se deu em razão da negativa de deslocamento de
servidor para realizar o transporte de sapé para construção de uma casa de reza dentro da comunidade Laranjeira
Nhanderu  (SEI  08788.001148/2019-81).  Nesse  sentido,   também  cabe  registrar  que  no  local  nominado
"Laranjeira Nhanderu" ainda não há reconhecimento da área como Terra Indígena e também há um conflito
fundiário instalado, tal como se depreende do Processo nº 0001228-46.2008.4.03.6002 - Subseção Judiciária de
Dourados/MS;

04 - Lado outro, a invasão de imóveis rurais é fato recorrente e notório, o qual independe de prova, e, inclusive
tem repercutido em condenações judiciais impostas à FUNAI. O entendimento pacificado na Jurisprudência é
que a FUNAI responde civilmente pelos danos causados por grupos de indígenas que praticam a invasão de
imóveis rurais, ainda que nenhum dos servidores participe do ato, uma vez que compete a ela o desenvolvimento
da política indigenista, sendo responsável pelos danos decorrentes de sua omissão. Nessa condição, entende a
Jurisprudência que a FUNAI deveria promover as ações necessárias à conscientização da população indígena

SEI/FUNAI - 1797708 - Despacho Presidência http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

1 de 7 29/11/21, 00:37



acerca da inviabilidade da prática de atos que correspondem ao exercício arbitrário das próprias razões (artigo
345, do CP), com esclarecimento das comunidades acerca da ilicitude da conduta. Para tanto, cite-se a recente
sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1000350-34.2018.4.01.3311 - 2ª Vara Cível e Criminal da Subseção
Judiciária de Itabuna/BA. No mesmo sentido: "A Funai deve suportar indenização pelos danos causados por
índios sob sua tutela,  que invadem fazenda de propriedade particular e ali  causam prejuízos,  devidamente
comprovados  nos  autos"  (AC  2006.33.10.002233-5/BA  -  TRF  da  1ª  Região  -  Relator  Desembargador
Federal Daniel Paes Ribeiro - DJ 03/08/2015); "A FUNAI responde civilmente pelos danos causados por
grupo de índios a terceiros, ainda que nenhum dos servidores dela participe do ato (Carta Magna, art. 37, § 6º),
uma vez que compete a ela a tutela e a proteção das comunidades indígenas (Carta Magna, art.  231; Lei
5.371/67), sendo responsável pelos danos decorrentes de sua omissão na tutela respectiva, tendo, portanto,
legitimidade passiva, no caso (C.P.C., art. 267, VI). Precedentes desta Corte" (AC 1998.34.00.018800-3/DF -
TRF da 1ª Região Relatora Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues - DJ 26/06/2006);
"A FUNAI deve suportar indenização pelos danos causados por índios sob sua tutela, que invadem fazenda de
propriedade  particular  e  destroem  casa,  cerca  e  pastagem,  e  matam  animais"
(REO 0046911-76.1998.4.01.0000 - TRF da 1ª Região - Relator Desembargador Federal Olindo Menezes -
DJ 28/09/2000); "A FUNAI é parte legítima para responder a presente ação, porquanto é representante dos
índios, cabendo-lhe à assistência ao índio, conforme dispõe o art. 34 da Lei nº 6.001/73. A responsabilidade da
FUNAI pelos fatos referidos no feito exsurge da demarcação de terras por ela efetivada, cabendo reconhecer a
sua culpa in vigilando pelas invasões promovidas pela população indígena" (AC 2004.04.01.042213-9 - TRF
da 4ª Região - Relatora Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida - DJ 15/02/2006);

05 - Consta de sentença recentemente expedida pelo Exmo. Juízo da Subseção Judiciária de Itabuna/BA: "Nessa
condição,  deveria  a  sobredita  Fundação  Pública  promover  as  ações  necessárias  à  conscientização  da
população  indígena  acerca  da  inviabilidade  da  prática  de  atos  que  correspondem,  com elevada  sintonia,
àqueles tipificados na legislação penal como exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CPB). Por
conseguinte, entendo ser atribuição da FUNAI a adoção de providências no sentido de esclarecer os indígenas
acerca da ilicitude de sua conduta. Ao revés disso, nota-se, por parte da FUNAI, uma subjacente defesa da
legalidade  de  tais  intervenções  indígenas,  uma vez  que  contesta  os  feitos  judiciais  em que  é  demandada,
indicando a validade das retomadas de território, por serem terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas.
Note-se, portanto, que a FUNAI, ao invés de desestimular a prática de esbulho e turbação, defende-a, inclusive
judicialmente,  o  que,  por  óbvio,  realça  nos  invasores  o  sentimento  de  impunidade de  sua conduta.  Calha
destacar  que  as  invasões  de  terras  pelos  indígenas  ocorria  mediante  um padrão  comum,  fazendo  uso  de
violência física e psicológica, fatos que não mereceram a atenção da Fundação Nacional do Índio, uma vez que
não se tem notícia nos autos de qualquer reunião, curso, estudo ou advertência encaminhada à comunidade
indígena local, visando prevenir responsabilidade pelos atos de retomada das terras indígenas. Presente, pois, a
previsibilidade da conduta ilícita dos indígenas, que poderia ter sido contornada com a atuação da FUNAI,
mas o que se verifica, em verdade, é a aquiescência desta com a conduta dos indígenas. A Fundação Nacional
do Índio trata a situação como meio lícito de pressão ao Poder Público, para que este realize a demarcação das
terras  indígenas,  atraindo  para  si  o  ônus  pela  sua  negligência  em  advertir  os  silvícolas  acerca  das
consequências de seus atos,  mormente se levado em conta a seu dever de tutelá-los.  Ainda que se alegue
eventual licitude da retomada, esta não poderia ser promovida com os atos de subtração dos bens encontrados
no local. A legislação pátria garante o direito à retenção das benfeitorias, mesmo para os possuidores sem boa-
fé, o que passou longe de ser observado pelos indígenas. Cabe considerar que o procedimento de demarcação
de terras indígenas não termina com a publicação da Portaria do Ministério da Justiça, restando ainda à
Fundação Nacional do Índio - FUNAI promover efetivamente a demarcação para posterior homologação da
Presidência  da  República"  (AC  1000350-34.2018.4.01.3311  -  Subseção  Judiciária  de  Itabuna/BA  -  DJ
18/11/2019);

06  -    Outrossim, ao que parece estaria ocorrendo a criação de um estado propositado de vulnerabilidade e
contingência social, decorrente da incitação e colocação de indígenas em áreas invadidas de forma estratégica e
para  consolidar  as  ocupações  ilegais,  visando  pressionar  o  Governo  Federal  a  concluir  os  processos  de
constituição de Terras Indígenas. Tal fato, inclusive, já foi reconhecido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal
da  3ª  Região,  por  ocasião  da  confirmação  no  cumprimento  de  liminar  de  reintegração  de  posse  em  área
particular ocupada por indígenas: "O caso em tela versa sobre movimento organizado de invasão de terras,
coordenado e fomentado por organizações não governamentais, que se apresenta normalmente com o seguinte
modus operandi: esbulho possessório caracterizado por atos violentos como incêndio de edificações, destruição
de plantações, cercas e maquinários, de modo a inviabilizar a continuidade de atividade agrícola, seguido da
chegada de mulheres, idosos e crianças com o fim de criar uma contingência social de ocupação indígena, à
margem  da  lei,  que,  ao  final,  serve  de  subsídio  para  que  se  negue  a  reintegração  de  posse"  (SLAT

SEI/FUNAI - 1797708 - Despacho Presidência http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

2 de 7 29/11/21, 00:37



0016216-60.2013.4.03.0000/MS - TRF da 3ª Região - Relator Desembargador Federal Baptista Pereira -
DJ 11/05/2016). Igualmente, cite-se trecho de sentença proferida pelo Exmo. Juízo da Subseção Judiciária de
Naviraí/MS: “Nesse sentido, não pode ser acolhida a manifestação de que a lei não deve ser aplicada, sob o
pretexto de que uma ordem liminar poderia agravar a situação e deflagrar um conflito, afetando mulheres,
crianças e enfermos.  Ao contrário,  é  o império da lei  -  impessoal,  geral  e  isonômica -  que pode evitar a
conflagração social, bastando o seu acatamento por todos. Se os índios têm uma compreensão diferente sobre a
necessidade de acatamento aos poderes constituídos, cabe aos órgãos de assistência esclarecê-los e contê-los,
sob pena de quebra da ordem jurídica e da ocorrência incontrolável de conflitos que facilmente redundam em
uso  da  violência,  da  qual  eles  próprios,  sendo  a  parte  envolvida  mais  vulnerável,  sempre  são  os  mais
prejudicados. É inútil tentar reprimir atos de violência em matéria que exalta tanto os ânimos, como é a da
posse da terra, considerando a irreversibilidade das consequências de tantos casos de conflitos que resultam,
em vezes tão incontáveis quanto lamentáveis, em ferimentos graves e até mortes. (...) Por isso mesmo, cabe
ao órgão de assistência aos índios promover, sem mais demora, os estudos tendentes à demarcação das terras
por eles tradicionalmente ocupadas naquela região, impedindo, enquanto isso, invasões não toleradas pelo
ordenamento jurídico e que possam colocar em risco, ou prejudicar, de qualquer forma, até mesmo mulheres,
crianças e enfermos. Chega a causar espécie a alegação da União de que não cabe a ela ou à FUNAI retirar os
indígenas do local, muito menos orientar tais ações. Considerando ser a União, por meio da FUNAI, tutora
legal  das comunidades indígenas ainda não integradas à comunhão nacional  (art.  7º  da Lei  n.  6.001/73),
inescapável  a  conclusão  não  apenas  de  que  cabe  a  elas  impedir  que  seus  tutelados  provoquem danos  a
terceiros, como também de que cabe a elas a responsabilidade pelos atos dos índios, exatamente como ocorre
com  a  tutela  do  direito  comum.  (...)  DEFIRO  O  PEDIDO  LIMINAR  e  fixo  multa  diária,  em  caso  de
descumprimento,  no  valor  de  R$  500,00,  a  ser  suportada  pela  FUNAI”  (Processo  nº
0000032-87.2012.4.03.6006 – Juízo Federal da Subseção de Naviraí/MS);

07 - Em verdade, o que se colhe dos precedentes jurisprudenciais é que enquanto não constituída formalmente a
Terra Indígena, o que somente se efetiva por Decreto Presidencial, conforme dispõe o artigo 19, §1º, da Lei
6001/73,  não está autorizada a invasão na área pretendida,  justamente pelo fato de que o procedimento de
demarcação sequer se encerrou. Assim, haveria de se respeitar o direito de propriedade e o princípio do devido
processo legal, ambos consagrados na Constituição Federal, devendo o grupo indígena aguardar o encerramento
do procedimento demarcatório, e, se favorável ingressar na área pretendida. Segundo a iterativa Jurisprudência,
a invasão de propriedades (artigo 161, §1º, do Código Penal) e o exercício arbitrário das próprias razões (artigo
345, do Código Penal), além de merecerem reprimenda penal, não podem jamais serem apoiados ou defendidos,
ainda que indiretamente e de forma velada, pelas instituições estatais. As condutas agressivas daqueles que se
dizem detentores de direitos devem ser combatidas com o rigor da lei, submetidos que estamos, todos, ao seu
império, a fim de que se faça prevalecer e respeitar o Estado Democrático de Direito. Á título exemplificativo,
somente em Mato Grosso do Sul são catalogadas mais de 100 propriedades invadidas, várias delas pequenas, e,
tal estão se multiplicando de forma assustadora, aparentemente como forma de pressionar o Governo Federal a
efetivar a demarcação de terras indígenas. “Ainda que venha a ser provado que a área tenha sido habitada por
indígenas, circunstância em que o direito à posse seria deles, os meios de reclamar a reintegração devem ser
aqueles previstos em lei. A invasão não pode ser convalidada pelo Judiciário” (SLS 1318/BA - STJ - Relator
Ministro Ari Pargendler - DJ 16/03/2011);"Se de um lado a Constituição Federal previu, em seu art. 231, a
proteção às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, de outro, também conferiu, em seu art. 5º, inc.
XXII, proteção ao direito de propriedade. O Poder Judiciário não pode convalidar operações de extrusão de
particulares  por  indígenas,  objetivando  exercer  pressões  para  finalizar  procedimentos  demarcatórios".
(AGRSLT 0075038-96.2013.4.01.0000/BA - TRF da 1ª Região - Relator Desembargador Federal Mário
César  Ribeiro  -  DJ  07/02/2014);  “Penso,  então,  que  a  memória  indígena,  o  sentimento  da  comunidade
indígena  tendo  por  conteúdo  a  convicção  de  ser  sua  qualquer  terra  reivindicada  pode  ser  um  requisito
necessário, não, porém, suficiente para a solução quanto ao enquadramento no conceito de direitos às terras
tradicionalmente  ocupadas.  Alvitra-se,  a  esta  altura,  uma  nova  perspectiva,  intimamente  ligada  à
normatividade do direito, aos fundamentos do direito nas decisões empíricas do legislador, entendendo-se que o
direito não se confunde com o ser e realiza-se na fórmula do dever ser do elemento normativo da lei. (...)
Alguém que tenha comprado, sucedido por herança, enfim, que por qualquer meio admitido em direito tenha
adquirido e incluído em seus projetos de vida terras que ainda conservassem vestígios de pretérita ocupação
indígena é despojado de seu direito e mal fica com uma indenização por benfeitorias. Cabe perguntar que mal
fez esta pessoa para suportar sozinha os ônus criados por toda a sociedade e no decorrer de gerações. Não se
cala a pergunta dos motivos para a derrogação do princípio da solidariedade social, que impõe a todos os
encargos da reparação de males causados pela sociedade. Não há lugar para esse tipo de preocupação quando
se abandona a teoria do direito e se deixa levar nas asas da ideologia, com o consequente preconceito do
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tratamento generalizado, como se todos fossem ladrões, dos ocupantes de terras reivindicadas pelos índios. (...)
Pergunto de novo: que mal fez uma pessoa que legalmente adquire e incorpora em seus legítimos projetos de
vida terras ocupadas por índios no passado para pagar sozinha por males que se imputam a toda a sociedade?
Acreditar nas instituições públicas então vigentes, nutrir o sentimento de segurança jurídica, terá sido este o
pecado dessa pessoa? Deveria ela desconfiar da ordem jurídica e antes de orientar sua planificação de vida
adquirindo as terras pedir os pareceres de um antropólogo e de um jurista visionário? Não se concebe tal
exegese sem conflito com a ideia de uma Constituição que deve ser coerente. Ou os direitos primitivos dos
indígenas se conservaram ou cederam lugar à titularidade de outrem pelas formas legais vigentes. Até para
uma Constituição existem limites, não se tratando da adoção de concepções jusnaturalistas, mas de restrições
decorrentes da própria realidade positiva do direito. (...)  A identificação e demarcação de terras indígenas
configura ato administrativo que, como tal, deve constituir-se de objeto lícito, o que não ocorrerá se incidir em
área  de  domínio  alheio,  destarte  padecendo,  nesta  hipótese,  de  nulidade  suscetível  de  declaração  pelo
Judiciário; (...) A proteção constitucional da posse indígena não pode ter o alcance de nulidade de atos válidos
segundo a legislação à sua época em vigor, sob pena de incoerência na perspectiva das garantias dos direitos
adquiridos  e  do  direito  de  propriedade  contra  a  desapropriação  sem  justa  indenização”  (AI
2005.03.00.064570-5  –  TRF  da  3ª  Região  –  Relator  Desembargador  Federal  Peixoto  Júnior  –  DJ
02/05/2006)  “Enquanto não for  formalmente  demarcada a área indígena,  as  propriedades encravadas não
podem ser interditadas para seus donos” (MS 8032 / DF – STJ – Relatora Ministra Eliana Calmon – DJ
02/12/2002).  Vale  dizer,  o  suposto  local  pretendido  somente  poderá  ser  considerado  área  indígena  após
homologação  por  Decreto  Presidencial  e  nesse  sentido  pertinente  lembrar  que:   “Homologação:  é  ato
administrativo de controle  pelo qual  a  autoridade superior  examina a legalidade e  a  conveniência de ato
anterior da própria Administração, de outra entidade ou de particular, para dar-lhe eficácia. O ato dependente
de homologação é  inoperante enquanto não a recebe.  Como ato  de  simples  controle,  a  homologação não
permite alterações no ato controlado pela autoridade homologante, que apenas pode confirma-lo ou rejeitá-lo,
para que a irregularidade seja corrigida por quem a praticou. O ato homologatório torna-se eficaz desde o
momento da homologação, mas pode ter seus efeitos contidos por cláusula ou condição suspensiva do próprio
ato ou da natureza do negócio jurídico que ele encerra”.  (Hely Lopes Meirelles,  Direito  Administrativo
Brasileiro, Ed. Malheiros, 2013, pág. 201);

08 - Inclusive, para evitar dúvidas infundadas, registre-se que não é a causa indígena, "per si", portanto, que está
em questão - que é naturalmente grave, séria, importante, relevante para a sociedade plural e democrática que se
quer  para  o  Estado  de  Direito.  São  os  instrumentos  que  estão  sendo  utilizados  de  maneira  aparentemente
violenta para, em nome da causa, levar a efeito situações que põem a normalidade em situação de perplexidade.
Eventual mora do Poder Público não justifica a extrusão aplicada contra outros brasileiros que muitas das vezes
ingressaram nas terras de boa-fé, com base em títulos expedidos pelo próprio Poder Público, com aparência de
regularidade. Não se negue, ainda, que a eventual morosidade é   justificável pela inegável complexidade da
questão (muitas vezes a exigir uma necessária interface com as políticas fundiárias e de ordenamento territorial,
executadas inclusive por outros órgãos públicos federais e estaduais), aliada ao reconhecimento da escassez de
recursos orçamentários e humanos da FUNAI, a qual além de atender as demandas oriundas de todo o território
nacional, também tem outras inúmeras atribuições. O retrato da situação parece revelar um paradoxo e um  
discurso maniqueísta serve de cortina de fumaça para o ilícito e a má-fé daqueles que cometem uma das maiores
atrocidades que o homem pode fazer: defender o bem como ferramenta para praticar o mal. O apego irrestrito a
teses distorcidas e insustentáveis, promovendo o conflito e reproduzindo a miséria, apenas interessa a terceiros
não componentes da grande massa das verdadeiras vítimas: indígenas e agricultores. Nenhum movimento social,
por mais relevante que seja, pode se fazer “senhor das Leis”, dono da verdade e legítimo executor do direito
que, sem admitir contestações, diz ser o ideal. Nenhuma Instituição da República pode abonar atos praticados à
margem da Lei, ainda que organizado por movimentos sociais e em tema de direitos indígenas, sob pena de
grave comprometimento da integridade da ordem jurídica fundada em princípios e em valores consagrados pela
própria Constituição da República.  “A prática ilícita  do esbulho possessório que compromete a racional  e
adequada  exploração  do  imóvel  rural  qualifica-se,  em  face  do  caráter  extraordinário  que  decorre  dessa
anômala situação, como hipótese configuradora de força maior, constituindo, por efeito da incidência dessa
circunstância  excepcional,  causa  inibitória  da  válida  edição  do  decreto  presidencial  consubstanciador  da
declaração expropriatória, por interesse social, para fins de reforma agrária, notadamente naqueles casos em
que a direta e imediata ação predatória desenvolvida pelos invasores culmina por frustrar a própria realização
da função social inerente à propriedade. Precedentes. – O esbulho possessório, além de qualificar-se como
ilícito civil,  também pode configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo,
como ato criminoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20). – A União Federal, mesmo tratando-se da
execução  e  implementação  do  programa  de  reforma  agrária,  não  está  dispensada  da  obrigação,  que  é
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indeclinável, de respeitar, no desempenho de sua atividade de expropriação, por interesse social, os postulados
constitucionais  que,  especialmente  em  tema  de  propriedade,  protegem  as  pessoas  e  os  indivíduos  contra
eventual expansão arbitrária do poder. Essa asserção – ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado em
nosso texto constitucional – impõe que se repudie qualquer medida que importe em arbitrária negação ou em
injusto sacrifício do direito de propriedade,  notadamente quando o Poder Público deparar-se com atos de
espoliação  ou  de  violação  possessória,  ainda  que  tais  atos  sejam  praticados  por  movimentos  sociais
organizados, como o MST. – A necessidade de observância do império da lei (“rule of law”) e a possibilidade
de acesso à tutela jurisdicional do Estado – que configuram valores essenciais em uma sociedade democrática –
devem representar o sopro inspirador da harmonia social, significando, por isso mesmo, um veto permanente a
qualquer tipo de comportamento cuja motivação resulte do intuito deliberado de praticar atos inaceitáveis de
violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade alheia e de desrespeito à autoridade das leis e
à  supremacia  da  Constituição  da  República  perpetrados  por  movimentos  sociais  organizados,  como  o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). – O Supremo Tribunal Federal, em tema de reforma
agrária (como em outro qualquer), não pode chancelar, jurisdicionalmente, atos e medidas que, perpetrados à
margem da  lei  e  do  direito  por  movimentos  sociais  organizados,  transgridem,  comprometem e  ofendem a
integridade da ordem jurídica fundada em princípios e em valores consagrados pela própria Constituição da
República” (MS 32752/DF – STF - Relator Ministro Celso de Mello – DJ 17/06/2015);

09 - Aqui, não se pode perder de vista que o Ministério Público Federal é qualificado como “Função Essencial À
Justiça”, peculiaridade que implica no “dever de imparcialidade”, que equivale dizer que tem, como função
primordial,  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis. Portanto, é de todo recomendável, que harmonize a defesa e interesses das populações indígenas
com a defesa dos direitos e interesses do restante da sociedade brasileira, cumprindo assim, de fato, o que dispõe
o artigo 127, da Constituição Federal. “Sendo o Ministério Público responsável pela manutenção do equilíbrio
jurídico da sociedade, deixou de ser o agente soberano, passando a representar a sociedade e seus valores, e,
segundo Vicente Greco Filho, daí afirmar-se que o Ministério Público é um órgão do Estado e não do Poder
Executivo, e que exerce a função de agente do equilíbrio social, o que, aliás, se encontra consagrado pela
Constituição  Federal  de  1988,  que,  acertadamente,  retirou  a  Instituição  do  capítulo  referente  ao  Poder
Executivo, reservando-lhe capítulo próprio” (Marcellus Polastri Lima, Curso de Processo Penal, Ed. Gazeta
Jurídica, 2014, pág. 585); “De modo singular, Giovanni Leone afirma que o Ministério Público é parte sui
generis, pois age no interesse do Estado por um fim de direito público, devendo sua atividade estar cercada de
lealdade  e  objetividade,  que  é  própria  da  função  pública”  (Heráclito  Antônio  Mossin,  Comentários  ao
Código de Processo Penal, Ed. Manole, 2012, pág. 593); “Ao contrário de certos posicionamentos que ainda
se encontram na pratica judiciária, o Ministério Público não é órgão de acusação, mas órgão legitimado para a
acusação, nas ações penais públicas. A distinção é significativa: não é por ser o titular da ação penal pública,
nem por  estar  a  ela  obrigado  (em razão  da  regra  da  obrigatoriedade,  já  estudada),  que  o  parquet  deve
necessariamente  oferecer  a  denúncia,  nem,  estando  esta  oferecida,  pugnar  pela  condenação  do  réu,  em
quaisquer circunstâncias. Enquanto órgão do Estado e integrante do Poder Público, ele tem como relevante
missão constitucional  a defesa não dos interesses acusatórios,  mas da ordem jurídica,  o que o coloca em
posição de absoluta imparcialidade diante da e na jurisdição penal” (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de
Processo Penal, Ed. Atlas, 2012, pág. 452);

10 - Assim, aparentemente, a percepção que se tem é que a invasão de imóveis não desconstitui o título de
propriedade, não retira a necessidade de observância do devido processo legal e nem das fases para constituição
do local como terra indígena, assim como também não retira a precariedade do movimento de ocupação e nem
autoriza, por si só, a constituição de prestação de assistência material, tal como uma espécie de reforço para com
o tempo consolidar uma situação ilegal, e, diga-se, pela qual a própria FUNAI poderá vir a ser responsabilizada
judicialmente, visando compor os danos materiais e morais decorrentes da invasão. Trata-se de um paradoxo
ululante.  Na  lógica  do  razoável  e  na  valoração  axiológica  dos  fatos,  em sendo  fato  público  e  notório  as
condições  paupérrimas  em que  muitas  das  comunidades  indígenas  sobrevivem em suas  terras  indígenas  já
homologadas,  onde  sequer  há  infraestrutura  digna,  mostrar-se-ia  muito  mais  coerente  e  conducente  a  sua
implementação em tais locais, seja por se encontrarem devidamente regularizados, seja por servir de estímulo
adequado e conscientização para àquelas comunidades que observem o cumprimento da Lei. Veja-se, ainda, que
passamos por período de extrema austeridade, onde há a cogência da Lei de Responsabilidade Fiscal, em uma
luta contra a escassez de recursos, mal bastantes para atendimento de toda coletividade indígena, notadamente
quando interpretado o contexto em prejuízo daqueles que encontram-se em áreas devidamente homologadas, eis
que por observarem a Lei simplesmente não gozam do mesmo tratamento;

11 -  Cite-se, por exemplo, o depoimento prestado na CPI FUNAI e INCRA, pela esposa do Cacique Getúlio
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Jucá de Oliveira, Alda Silva, ambos residentes na Reserva Indígena de Dourados, onde houve a reclamação de
que a FUNAI somente estaria prestando atendimento com fornecimento de cestas básicas em áreas invadidas.
"Eu estou tendo uma reclamação, que estou... Que a gente aqui está sofrendo, está sofrendo. Eu queria falar
três, quatro partes. Por exemplo, nós não temos aqui água. Nós estamos com 4 meses e 20 dias hoje. Nós
estamos carregando água de lá do outro lado do córrego, e o córrego está contaminado. Muitas crianças já
faleceram e muitos idosos. Eu queria perguntar para vocês: eu estive levando uma mulher e uma pessoa, um
aleijado, que a mulher dele morreu e ele não aguenta nem levantar e caminhar. Eu fui levar lá na FUNAI. E lá
tinha umas mercadorias, um tanto de cestas básicas lá. E ele falou, o que o Gustavo passou para mim, falou
assim: “Olha, Dona Alda, para vocês, da aldeia (ininteligível) não tem nada, porque o CONAMI mesmo que
assinou e o CONAMI mesmo é que foi lá, e a Justiça registrou as pessoas, quantos que, na terra, conflito têm.
Essa mercadoria é somente para a terra em conflito. Além disso, essa arrecadação da roupa, do Federal, essa é
para conflito, não é para vocês. Isso daí não é para a gente dar. Se vocês quiserem, só se vocês estivessem lá. Aí
vocês vão pegar”. Isso falou para mim, na minha cara, o Gustavo. (...) Para receber. Não foi para mim que eu
fui, porque aqui tem muita gente que está sofrendo, aqui tem muitas pessoas que estão sofrendo. Aleijado não é
aposentado, não faz a bolsa, nem nada... Então, eu fui levar... Não é para mim não. Vocês sabem que para nós,
povo indígena, kaiowá de verdade, ele não olha para nós. Porque, quando ele traz a coisa, ele fala que ele
manda lá. E aqui na terra onde tem conflito, aqui deste lado, somente o branco que está morando aqui dentro
da aldeia de Dourados. Somente o branco. Tem o gaúcho, tem o japonês, o baiano. Está tudo ali.  E para
aqueles de lá, eles pegam e levam a cesta para entregar. No outro lado também. E nós, índios kaiowás, se nós
vamos entrar lá, eles falam: “Você não apita aqui não. Você vai lá”. Então, por isso que nós estamos aqui em
nosso pedacinho.  Eu levo  o  pessoal...  (...)  Isso,  isso  mesmo.  E tem para fora  também um pessoal  que  tá
dirigindo isso aqui, essa invasão. Então... (...) Nós não pode. E lá ele ataca nós e joga as coisas, fica tacando e
tem uma arma de fogo, né? Tudo lá. (...) A cesta básica. Aí ele já fala esse daí: “Quanto pessoa que tá no
conflito, a família? Então, só para aquele lá.” Foi o CONAMI mesmo que mandou. Eu posso repetir de novo
para você. O CONAMI que mandou para essa família: “Quanta pessoa que tem para comer? Então, para
aquele lá que vai lá. Para aquele lá também, a Justiça mesmo que assinou o documento para mandar a cesta
para aquele pessoal, que leva lá no outro lado. Não é só aqui não. E para toda terra em, conflito. Ele falou
assim para mim, foi o Gustavo que falou. Aí eu falei 81para ele: “Então, a Justiça...” Desculpa alguma coisa
que eu vou falar para vocês. Eu falei assim para o Gustavo: “Então, a Justiça mesmo que tem isso aí? Então,
nós também, posso requerer nosso tekoha, porque a Justiça mesmo se fizer isso, se é a CONAMI mesmo que tá
fazendo isso daí, para o nosso povo tá sofrendo de fome, porque vai para o lixo procurar um pão, um pedacinho
para dar para o filho, se não tem isso daí, então tá certo. Tudo bem, então.” Isso eu falei para ele. Aí ele falou
para mim assim: “Dona Alda, não vai ter mesmo nada, não vai ter mesmo para a terra, (ininteligível), não vai
ter nada. Aí eu falei: “Tudo bem”. Aí eu vim aqui,  eu falei,  eu conversei com aquele homem, com aquele
aleijado, eu falei para ele: “Não tem para você nada, não tem mesmo!” Aí ele falou para mim assim: “Dona
Alda, mas eu preciso. Eu tenho criança para comer, eu tenho criança, eu tenho família para dar de comer e eu
não consigo trabalhar. (...) Ele também está, porque esse pedaço que está aí no outro lado aqui, esse pedaço
todo é do Paraguai. Tudo é de lá do Paraguai, que veio. (...) Ah, ele vem. Primeiro vem um parente, né? E
depois daquele, atrás do parente, ele vem. Depois o parente vai trazer outro”;

12   -  Finalmente,  ressalte-se  que  a  restrição  de  deslocamento  se  deu  para  área  não  constituída  como terra
indígena, invadida, onde há um conflito fundiário instalado, visando o fornecimento de sapé para construção de
uma  casa  de  reza.  A  restrição  não  se  deu  para  atendimento  emergencial  ou  de  urgência,  não  tendo  a
pretendida amplitude genérica que quiseram lhe dar, eis que tratou-se de caso específico. Também não afeta a
proteção  dos  índios  isolados  e  as  respectivas  pesquisas  ou  estudos   de  campo  e  nem   os  processos  de
licenciamento ambiental e outros. Aliás, tais inverdades divulgadas pela imprensa, além de não cumprirem com
o dever de veracidade, serão objeto de interpelação judicial, com fundamento no artigo 22, da Lei 9.028/95,
cumulado com artigo 144, do Código Penal. “A mentira e a calúnia, ainda quando veiculadas com o pretexto de
informar, não passam de falsidades, pois trazem em si a intenção de prejudicar terceiro, seja com o propósito de
obter vantagem econômica direta, pela sedução que a matéria sensacionalista, mesmo quando falsa, evoca no
leitor, repercutindo, de forma quase imediata,  na tiragem do jornal, seja com o escopo de obter, para si ou para
outrem, vantagem de outra natureza, como a fidelização de certo tipo do leitor,  avidamente interessado na
exploração irresponsável de atitudes chocantes ou hábitos exóticos, particularmente ofensivos da honra alheia,
quando a veracidade do fato não é comprovada”. (AC 2009.000947 – TJAC – Relatora Desembargadora
Miracele Lopes – DJ 22/06/2009); “Notícias acusatórias e sensacionalistas devem ser evitadas e repreendidas,
pois representam abuso do direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, abuso este cuja
repercussão pode ser maior do que a inicialmente esperada, ensejando consequências graves, já que o dano, em
tais  casos,  dificilmente  pode  ser  consertado”  (AC  0020495-35.2011.8.19.0209  –  TJRJ  –  Relator
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Desembargador Benedicto Ultra Abicair – DJ 15/02/2017); “Mesmo que a notícia seja verdadeira, atua de
forma  antijurídica  o  meio  de  comunicação  que  distorce  a  notícia  e  a  coloca  ante  o  público  de  forma
tendenciosa,  ou omite aspectos relevantes ou destacando situações que não são notícias em si,  mas que a
finalidade  é  permeada  da  vontade  de  causar  impacto  sensacionalista,  de  tal  maneira  que  o  conteúdo  da
informação  afete  a  honra  ou  a  intimidade”  (Antônio  Jeová  Santos,  Dano  Moral  Indenizável,  Ed.  Jus
Podium, 2016, pág. 302);

13  -  Portanto,  submeta-se  o  presente  expediente  para  apreciação  da Procuradoria  Federal  Especializada  da
FUNAI, visando analise e deliberação acerca do seu atendimento, e, inclusive para que no contexto do que
recomendado sirva de subsídio para utilização na defesa e solidariedade das demandas em que condenada a
Fundação Nacional  do  Índio  pelas  invasões  praticadas  pelos  indígenas,  eis  que  tanto  o  Ministério  Público
Federal  quanto a Defensoria Pública da União já  firmaram entendimento institucional de que em tais áreas
deverá ocorrer a continuidade de assistência das comunidades indígenas.

Em 05 de dezembro de 2019.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em	05/12/2019,	às
18:03,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de
outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	1797708	e	o	código	CRC	22F8664C.

Referência:	Processo	nº	08620.012618/2019-45 SEI	nº	1797708

SEI/FUNAI - 1797708 - Despacho Presidência http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

7 de 7 29/11/21, 00:37



ANEXO 116 -
SEI/ Funai - 1844131 -

Ofício Presidência,
dezembro/ 2019

(3 páginas).



    

1844131                            08620.012618/2019-45

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 1756/2019/PRES/FUNAI

Brasília - DF, 24 de dezembro de 2019.

Exmo. Sr.
ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHHA
6ª Câmara/PGR/Brasília/DF
Exmo. Sr. RENAN VINÍCIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA
Defensoria Pública da União
Exmo. Sr. EDUARDO NUNES DE QUEIROZ
Defensoria Pública da União

  

Assunto: Recomendação Conjunta N° 01/2019/6ª CCR/DPU.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08620.012618/2019-45.
  

Caros Senhores,

  

1. Trata-se  de  recomendação  conjunta  do  Ministério  Público  Federal  e  Defensoria
Pública da União, no sentido de que a Presidência da FUNAI:  a) garanta,  no âmbito das suas
atribuições  institucionais,  a  prestação  de  todos  os  serviços  devidos  aos  povos  indígenas,
independentemente de estarem presentes em Tls, em igualdade de condições em relação aos povos
com  territórios  já  homologados  ou  regularizados,  abstendo-se  de  adotar  qualquer  conduta
discriminatória que negue seus direitos; b) que revogue imediatamente qualquer ato normativo ou
decisão administrativa interna que impeça ou restrinja o deslocamento de servidor ou de equipe
técnica da Fundação ou a prestação de serviços de assistência a  comunidades indígenas sob o
fundamento de que a respectiva terra não se encontra homologada ou regularizada.

2. A  Presidência  da  FUNAI   submeteu  o   expediente  a  apreciação  da  Procuradoria
Federal  Especializada  da  FUNAI,  visando análise  e  deliberação acerca  do seu atendimento,  e,
inclusive para que no contexto do que recomendado sirva de subsídio para utilização na defesa e
solidariedade  das  demandas  em que  condenada  a  Fundação  Nacional  do  Índio  pelas  invasões
praticadas pelos indígenas, eis que tanto o Ministério Público Federal quanto a Defensoria Pública
da União já firmaram entendimento institucional de que em tais áreas deverá ocorrer a continuidade
de assistência das comunidades indígenas
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A resposta passou pela análise de dois aspectos, a saber:

a) quando  a  FUNAI  manda  servidores  ou  grupos  de  trabalho  a  comunidades
indígenas que usam do método de invasão e depredação de propriedades privadas
para  pressionar  a  própria  entidade  a  demarcar  aquele  território,  ela  está
colaborando de forma direta ou reflexa para uma potencial condenação da própria
FUNAI ou da União na instância judicial, como provam várias decisões judiciais.
Isso representa um paradoxo que redunda em dano ao erário, pois se a FUNAI
alimenta   o  ato  de  invasão  e   de  dano  material  privado  sob  investigação  ou
judicializado, alimenta  a futura condenação judicial  por esse dano,  que recairá
sobre  ela  própria,  ainda  que  muitos  juízes  considerem  a  não  recepção  da
responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  da  FUNAI,  por  atos  indígenas,  no
pós-88 (não recepção da tese da tutela absoluta). 

b) Em face  do  paradoxo  explicitado  na  alínea  anterior,  e  tendo  em vista  um
quadro  de  finitude  orçamentária,  assim como de  impossibilidade  de  envio  de
servidores   a  todas  as  comunidades  indígenas  do  país,  é  preciso  fixar  a
razoabilidade ou não de se estabelecer  uma prioridade de envio de servidores
àquelas comunidades que, com sua conduta, não estejam fragilizando de forma
direta ou reflexa o erário, por atos de invasão e dano a propriedades privadas.

3. Com  efeito,  a  colocação  de  grupo  de  trabalho  em  campo,  para  auxílio  a
indígenas   comprovadamente  invasores  e  depredadores  de  propriedades  privadas  afeta,  como
explicitado, diretamente o princípio da economicidade que deve cingir a atuação do Administrador
Público,  pois  ele  estará  ampliando o risco de uma condenação judicial  ao Estado pelos  danos
causados ao patrimônio privado pelos indígenas.

4. A natureza da terra indígena ocupada pela comunidade (em estudo, declaradas ou
homologadas) não é o critério razoável para o envio de servidores às comunidades indígenas, pois
normalmente  o  usufruto  agrossilvipastoril,  a  trazer  benesses  à  comunidade  ocupante,  é
inversamente proporcional à maturidade do processo demarcatório, ou seja, quanto mais avançado
o processo de demarcação, menor tende a ser a dependência da comunidade, salvo peculiaridade,
caso  fortuito  ou  força  maior  que  esteja  a  atingir  aquele  povo índio.  Se existe  usufruto  pleno,
assegurado pela homologação presidencial, menor é a chance daquela comunidade necessitar de
servidores da FUNAI presencialmente.

5. Quando se juntam a esses raciocínios um quadro de crescente restrição orçamentária
a  que  se  submete  a  FUNAI,  em  que  os  recursos  para  envio  de  servidores  são  finitos,  é
absolutamente razoável  que se priorize o envio não pela natureza da terra  em que situados os
indígenas (em estudo, declaradas ou homologadas), mas pelo fato objetivo de estarem em prática
de invasão e dano a propriedades privadas, o que pode ser comprovado por inquérito ou processo
judicial acaso existentes e cujo objeto sejam essas invasões/danos.

6. Ante o exposto, a resposta à consulta é no sentido de que:

a) Inexiste qualquer ato administrativo ou normativo da FUNAI que caiba
na  descrição  feita  pelo  MPF/DPU.   Ao  contrário  do  que  sugerido  na
recomendação, a natureza da terra indígena ocupada pela comunidade (em estudo,
declaradas ou homologadas) não tem sido critério para o envio de servidores ou
colocação  de  Grupo  de  Trabalho  em  campo.  b)  Não  ofende  o  princípio  da
predominância do interesse público a priorização do envio de servidores com base
na dicotomia invasor/não invasor,  danificador/não danificador,  sendo paradoxal
que a FUNAI contribua com apoio de capital humano em benefício de índios que
pratiquem atos pelos quais o Estado poderá responder civilmente, financiando o
seu próprio risco.  
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7. Para além disso, o envio de servidores segue o grau de vulnerabilidade no qual se
encontra exposta a comunidade indígena, dentro da missão institucional da FUNAI.

 

  

Cordialmente,

 

 
(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Funai

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
24/12/2019,	às	12:18,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1844131	e	o	código	CRC	04742A0D.

Referência:	Caso	responda	este	OVcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.012618/2019-45 SEI	nº	1844131
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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Assunto:
CARTA ACWA - CONCLUSÃO DA LEITURA PBA-CI LINHA DE TRANSMISSÃO MANAUS-
BOA VISTA ( LINHÃO DE TUCURUÍ) - Ref.: Processo nº 08620.000212/2011-62 -
Resposta ao OFÍCIO Nº 832/2021/PRES/FUNAI

De Harilson Araújo <harilson@harilsonaraujo.adv.br>
Para: <rose.hofmann@economia.gov.br>, <esequiel.espiritosanto@mdh.gov.br>, <see@mme.gov.br>
Cco: JONAS FONTENELE <jonasadvfontenele@hotmail.com>
Data 15/06/2021 15:14

CARTA ACWA - RESPOSTA OFÍCIO Nº 832-2021-PRES-FUNAI - PROC. 08620_000212-2011-62.pdf (~1.2 MB)

Ilma. Sra. ROSE MIRIAN HOFMANN

Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental - SPPI

Ilmo. Sr. ESEQUIEL ROQUE DO ESPÍRITO SANTO

Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Ilmo. Sr. RODRIGO LIMP NASCIMENTO

Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia

Apresentando os cumprimentos de estilo e na qualidade de advogado e bastante procurador da ACWA- Associação Comunidade Waimiri Atroari e
atendendo solicitação da referida Associação Indígena, que representa os interesses da  etnia Waimiri Atroari, vimos, por razões excepcionais,
por este canal de comunicação, dar-lhes ciência da carta em anexo que trata da conclusão do processo de leitura da versão consolidada do PBA-CI
da LINHA DE TRANSMISSÃO MANAUS-BOA VISTA (LINHÃO DE TUCURUÍ) e outros assuntos.

Sem mais para o momento, pomo-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Att.,

--

Harilson Araújo

OAB/DF 14.039

 

 

 

 

 

 



WAR!
ATRORRI

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WAIMIRI ATROARI - ACWA

Carta
15 de junho de 2021

Ilma. Sra. ROSE MIRIAN HOFMANN
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental - SPPI
Ilmo. Sr. ESEQUIEL ROQUE DO ESPÍRITO SANTO
Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Ilmo. Sr. RODRIGO LIMP NASCIMENTO
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia

Ref.: Processo nº 08620.000212/2011-62 - Resposta ao OFÍCIO Nº 832/2021/PRES/FUNAI
Assunto: LT Manaus Boavista - SUGESTÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO
FINAL, CONFORME PROTOCOLO DE CONSULTA.

A Associação Comunidade Waimiri Atroari - ACWA, neste ato representada por seu Diretor-
Gerente, Mario Parwe Atroani, que assina o presente documento, vem expor o que se segue:

1. Inicialmente, conforme já informado anteriormente, a Comunidade Waimiri Atroari ainda está
realizando a leitura da versão consolidada traduzida do PBA-CI, estando o processo de leitura na fase de
reuniões finais, conforme informado em nossa carta datada de 01/04/2021.

2. Ressaltamos ainda que, conforme bem-posto no ofício acima em referência, todo o processo
deve obedecer e respeitar o nosso protocolo de consulta elaborado segundo as regras da Convenção 169
da OIT e das garantias previstas na Constituição Federal.

3. Nesse protocolo de consulta, do qual a FUNAI e V.Sas. têm todo conhecimento, na página 23
está claro que: "Nós, Waimiri Atroari, não decidimos absolutamente nada por votos, mas todos devem
concordar sobre o assunto em pauta. Tem de haver um só consenso. Temos o nosso tempo, onde

informamos e explicamos a todas as aldeias as ideias propostas pelo governo ou interessados. Faremos
um Plano de Consulta, onde detalharemos nossas reuniões, tempo e recursos necessários pura
discutirmos internamente as informações passadas na primeira reunião. "

4. ESSE É NOSSO JEITO DE DECIDIR, É A NOSSA CULTURA E NUNCA
DEIXAREMOS DE FAZER ASSIM!

5. Por isso o nosso tempo de decidir não é o mesmo da pressa dos kaminja e isso sempre foi
muito bem esclarecido a V.Sas. e a todos os Presidentes da FUNAI que estiveram em nossa Terra para
tratar sobre esse Linhão de Tucuruí , inclusive o presidente atual.

RUA RECIFE, 2305, PARQUE 10
MANAUS -AM CEP 69055-030

CNPJ: 01.954.092/0001-01 INSC.EST.: 04.135.296-3
FONE 092 - 3236-1229 FAX 3648-0371



WAMIEI
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ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WAIMIRI ATROARI - ACWA

6. Nós nunca paramos de cumprir o que prometemos, sempre participamos de todas as etapas do

processo de elaboração do PBA-CI assim que fomos solicitados. Nunca criamos nenhum obstáculo e
todos vocês sabem muito bem disso, pois estiveram na nossa Terra, conheceram nossa cultura, viram
como pensamos, agimos e decidimos, tanto que em todos os ofícios que o atual presidente da FUNAI
nos enviou, sempre ressaltou que nós estávamos colaborando com o processo do PBA-CI.

7. Porém, durante o processo de realização das reuniões de leitura da versão consolidada e

traduzida do PBA-CI, tivemos a pandemia de Covid 19, que obrigou a realização de uma quarentena
dentro da nossa Terra, impedindo assim que as reuniões de leitura ocorressem antes, como esperado.
Inclusive, a instauração da quarentena foi comunicada à FUNAI e a várias outras Autoridades que de

alguma forma se relacionam com a Comunidade Waimiri Atroari.

8. Além disso, outra preocupação surgiu para nós, preocupação esta que tem maior
prioridade no momento do que a finalização da leitura da versão consolidada e traduzida do PBA-
CI, isto porque, recentemente, constatamos um grave evento de desastre ambiental que atingiu
nossos Rios Tiaraju e Alalaú que cortam nossa Terra, prejudicando diretamente cerca de 700

Kinja em 21 aldeias que ficaram impedidos de utilizar a água desses rios para sua vida normal
(beber, banhar, pescar), fato este que é de total conhecimento, pois informamos tudo com detalhes à

Frente de Proteção Etnoambiental Waimiri Atroari da FUNAI e também ao Ministério Público Federal.
Isso atrasou ainda mais a conclusão da leitura.

9. Além disso, por causa da pandemia de Covid 19, realizamos poucos Maryba (rituais de

iniciação das crianças) por 01 ano e isso atrapalhou muito o respeito à nossa cultura e tradição, pois é

nessa festa onde ocorre a iniciação dos jovens guerreiros e, por isso, agora que estamos com quase toda
a nossa população vacinada contra a Covid 19, estamos também em preparativos para um grande
maryba que exige a participação de toda a Comunidade e isso exige atenção e tempo integral de todos.
NOSSA CULTURA NÃO PODE MORRER! NÃO PODEMOS DEIXAR ELA DE LADO! ELA
VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR!

10. Por todos esses fatos é que a finalização da leitura da versão consolidada e traduzida do
PBA-CI leva mais tempo que o esperado pela FUNAI.

11. Na normalidade, dentro do nosso tempo, segundo nosso protocolo de consulta e como
anteriormente informado, assim que o processo de leitura fosse finalizado iriamos imediatamente
convocar a reunião final na qual daremos nossa posição sobre o empreendimento que cortará a nossa
Terra.

12. Porém, no início desse mês de junho, tomamos conhecimento que, em novembro de 2020, o
atual presidente da FUNAI, por meio do OFÍCIO Nº 2281/2020/PRES/FUNAI, requereu à Polícia
Federal a apuração policial de diversos fatos ilícitos atribuídos por ele a diversas pessoas, dentre elas o

Diretor Gerente da ACWA Mario Parwe Atroari, colaboradores da ACWA, advogados da ACWA e

servidores da FUNAI.
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13. Foram graves acusações! Acusações da prática de crimes de Tráfico de Influência, de

Prevaricação além de expressamente mencionar que tudo estaria sendo feito para direcionar recursos
financeiros do PBA-CI para uso indevido e para favorecer determinadas pessoas, dentre elas a própria
ACWA, e seu Diretor Gerente Mario Parwe Atroari.

14. Em razão do OFÍCIO Nº 2281/2020/PRES/FUNAI expedido pelo atual presidente da
FUNAI, foi instaurado pela Polícia Federal no Amazonas o Inquérito Policial 2021.0023945 para
investigar várias pessoas, dentre elas a própria ACWA, seu Diretor Gerente Mario Parwe Atroan, os
advogados da ACWA, colaboradores da ACWA e servidores da FUNAI.F

15. Isso deixou toda a Comunidade extremamente decepcionada e sem entender o que
estava acontecendo, pois sempre pensamos que a FUNAI é nossa parceira na defesa incondicional dos
nossos legítimos interesses.

F

16. As denúncias feitas pelo atual presidente da FUNAI não possuem qualquer
fundamento, são inverdades, pois nada do que ele disse jamais aconteceu e todos vocês sabem
disso.

17. A falta de verdade e de fundamento das denúncias feitas pelo atual presidente da FUNAI é
tão grande que tomamos conhecimento também que o Ministério Público Federal apresentou perante a
4º Vara Federal do Amazonas a promoção de arquivamento do Inquérito Policial 2021.0023945.

18. Nessa promoção de arquivamento o Ministério Público Federal ressaltou, dentre outras

coisas, o que é a verdade, ou seja:

"que há anos a comunidade indígena Waimiri Atroari busca participar do

procedimento de licenciamento ambiental do Linhão de Tucuruí com todos os seus
direitos étnicos garantidos, principalmente agarantia de consulte livre, prévia e

informada tal qual previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho.
Tal situação ensejou a impetração de Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal
no Amazonas sob o número 18032-66.2015.4.01.3200, cuja sentença de procedência não só
identificou de maneira pormenorizada o histórico de lesões aos direitos básicos dos
Waimiri Atroari, como reconheceu a ocorrência de patentes violações de direitos humanos
decorrentes de ação do Estado Brasileiro, a ensejar atenção e atuação da Organização das
Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA).
É com esse pano de fundo que a atuação da FUNAI no caso deveria estar se dando ao
longo dos últimos anos e sobre a questão, a fim de viabilizar a garantia de direito já
pacificamente reconhecido como básico às comunidades indígenas e tradicionais.
Todavia, o próprio relato encartado no DESPACHO PRESIDÊNCIA PRES (2606387)
demonstra que o Presidente da Autarquia, ao largo de buscar a implementação das
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finalidades da FUNAR, mormente em relação ao princípio da autodeterminação dos
ovos, busca uma construção de discurso que antagoniza a garantia desses direitos com o

desenvolvimento e progresso regionais, e aparentemente tenta instrumentalizar a Polícia
Federal como elemento de pressão no procedimento."

19. Sobre a configuração de atos criminosos pelas pessoas apontadas no do OFÍCIO Nº
2281/2020/PRES/FUNAI expedido pelo atual presidente da FUNAI, o Ministério Público Federal assim
se manifestou na promoção e arquivamento:

F

"(..) Não há, sobre isso, a indicação de qualquer ato ilegal ou irregular que caracterize os
crimes apontados pelo representante à autoridade policial como de necessária investigação.
Há a imputação de crimes contra servidores da FUNAI e de membros da própria
comunidade, portanto, afora outros motivos delineados a seguir, por restarem eles
atinentes ao melhor interesse dos indigenas e não aos de finalização atropelada do

processo.
Além do mais, a patente falta de conhecimento ou de utilização de má fé na tentativa de
redesenho da história do povo Waimiri Atroari desrespeita a sua própria memória e
construção cultural ao longo das décadas que seguiram o período ditatorial recente
brasileiro, além de sobre elas serem estabelecidas premissas falsas que basearam a
abertura do IPL, e que o tornam, portanto, ilegal.
(..)
A representação foi realizada, portanto, aparentemente de maneira dolosa a adicionar
investigação criminal como componente de pressão política nas negociações do PBA-CI
do Linhão de Tucuruí, configurando a possível prática dos crimes do art. 339 do Código
Penal (denunciação caluniosa) e art. 27 da Lei de Abuso de Autoridade.
Assim, uma vez que não se vislumbra hipótese investigativa relevante, diante da ausência de

tipicidade mínimas das condutas que ensejaram a abertura do presente inquérito policial,
promovo o seu devido arquivamento.
Antes de sua remessa ao Poder Judiciário, remeta-se cópia do presente expediente ao
Núcleo de Combate a Corrupção da PR-AM, a fim de que se analise a prática de ato de

improbidade administrativa e ao Núcleo Criminal da PR-AM, para análise da ocorrência
dos crimes do art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa) e art. 27 da Lei de Abuso
de Autoridade. Oficie-se a Polícia Federal para que suspenda as diligências em curso.

Cumpra-se. Assinado Digitalmente IGOR DA SILVA SPINDOLA Procurador da
República"(g.n.)

20. V.Sas. hão de concordar que a FUNAI, por ação do seu atual presidente, quebrou toda
crença de boa-fé que a ComunidadeWaimiri Atroari ainda possuía na referida instituição.

21. NÓS WAIMIRI ATROARI SOMOS HONESTOS, SOMOS VERDADEIROS, NÃO
PROMETEMOS O QUE NÃO PODEMOS CUMPRIR, NÃO MENTIMOS E NEM AGIMOS
COM MA-FL.
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22. NÓS WAIMIRI ATROARI NÃO QUEREMOS DIÁLOGO COM PESSOAS QUE
NÃO SEJAM COMO NÓS E QUE QUEREM NOS PREJUDICAR.

23. POR ISSO, DIANTE DESSA POSTURA DO ATUAL PRESIDENTE DA FUNAI,
NÃO ACREDITAMOS MAIS NA FUNAI E NEM NESSE PRESIDENTE ATUAL E NÃO
QUEREMOS MAIS CONTINUAR E NEM SEGUIREMOS QUALQUER DIÁLOGO SOBRE O
LINHÃO DE TUCURUÍ COM A PARTICIPAÇÃO DA FUNAI, DO SEU ATUAL
PRESIDENTE E NEM DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FUNAI.

24. Não estamos fechados ao diálogo e o processo de finalização de leitura da versão consolidada
traduzida do PBA-CI continua e acreditamos que em breve será concluída, dentro do nosso tempo e das
nossas tradições e cultura e seguindo o protocolo de consulta.

25. Como prometido e seguindo o que está previsto no nosso protocolo de consulta, reafirmamos

que assim que a leitura da versão consolidada traduzida do PBA-CI for concluída, convocaremos todos
os interessados para participarem da reunião final na qual apresentaremos o que a Comunidade Waimiri
Atroari concluiu sobre esse PBA-CI e sobre a passagem do Linhão de Tucuruí dentro da nossa Terra,
reforçando o que já foi dito acima no item "23".

26. Além disso, apesar de todas as nossas reuniões serem filmadas e registradas em atas, para
evitar novas acusações falsas contra nossa Associação, contra membros da nossa Comunidade e também
contra as pessoas que participam de forma lícita e legítima do processo que discute o PBA-CI,
informamos que daqui para frente serão convidados representantes do Ministério Público Federal,
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, da Comissão Especial para Defesa
dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da
ONU - Organização das Nações Unidas e da OEA - Organização dos Estados Americanos, para
toda e qualquer reunião referente ao assunto Linhão de Tucuruí.

27. Somos Kinja (gente de verdade)!

28. Queremos apenas o respeito dos nossos direitos e garantias!

Pau f
Mario Parwe Atroari

Diretor Gerente da ACWA-Associação Comunidade Waimiri Atroari

RUA RECIFE, 2305, PARQUE 10
MANAUS - AM CEP 69055-030

CNP): 01.954.092/0001-01 INSC.EST.: 04.135.296-3
FONE 092 - 3236-1229 FAX 3648-0371



ANEXO 118 -
SEI/ Funai - 2265383 -

Ofício Presidência,
junho/ 2020
(3 páginas).



    

2265383                            08620.000212/2011-62

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 1268/2020/PRES/FUNAI

Brasília - DF, 29 de junho de 2020.

Ao Senhor
MARIO PARWE ATROARI
Presidente
Associação Comunidade Waimiri Atroari - ACWA

Assunto: Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Linha de Transmissão 500kV
Manaus - Boa Vista -   Tradução do PBA-CI

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08620.000212/2011-62.

  

                  Senhor Presidente,

 

                 Cumprimentando-o, venho mais uma vez demonstrar minha estima a todo
povo Waimiri Atroari.

         Conforme exarado em correspondências anteriores, a intenção inicial era de
que se aguardasse o fim da pandemia para podermos dar início aos trabalhos de tradução da nova
versão do PBA-CI e das manifestações da Funai subsequentes.

         Contudo, deve-se levar em consideração que, diante da incerteza do prazo para
o  fim da  pandemia,  estamos  buscando  novas  alternativas  para  podermos  dar  continuidade  aos
trabalhos e atividades realizadas em todo o País, por meio da criação de outros procedimentos de
segurança na área de saúde, além do isolamento social,  tais como higienização dos itens e dos
locais com frequência, testagem populacional e melhoria dos hábitos de higiene, dentre outros.

         Somado a tal necessidade de se buscar novas alternativas, recentemente houve
a publicação do Acordão  n°1552/2020 – TCU – Plenário, o qual versa sobre a necessidade de
adequação das políticas e ações dos agentes do setor elétrico com vistas a garantir o abastecimento
do  mercado  de  energia  em  Roraima,  com  segurança,  eficiência  e  sustentabilidade.  Uma  das
conclusões do Acórdão é a de que:

“ a cada mês que se passa, são gastos mais R$ 133 milhões na CCC, valores suportados por
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todos os consumidores brasileiros, sendo que a previsão mais otimista é de que essa situação
somente se alteraria a partir do início do suprimento de energia vindo do referido leilão, em
28/6/2021.”

O acordão supracitado, dentre outras deliberações determina o seguinte: 
9.1. Determinar ao Ministério de Minas e Energia que, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias,  apresente  plano de ação no sentido de estruturar  as  ações necessárias  a  garantir  o
abastecimento  do  mercado  de  energia  em  Roraima,  com  segurança,  eficiência  e
sustentabilidade, que contemple:
9.1.1.  Ações  a  serem  adotadas  para  viabilizar  a  implantação  da  Linha  de  Transmissão
Manaus-Boa  Vista,  incluindo  medidas  administrativas  e  judiciais  para  resolução  das
pendências relacionadas ao licenciamento do empreendimento;

Desse modo, em atenção ao Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da
Linha  de  Transmissão  500kV  Manaus  -  Boa  Vista,  considerando  que  o  TCU,   em  recente
Acórdão, estipula um prazo de 6 meses para o Ministério de Minas e Energia- MME apresentar
novo plano,  com ações  necessárias  para  garantir  o  abastecimento  elétrico de  Roraima,  viemos
indagar a possibilidade de continuidade das atividades.

 Assim sendo e tendo em vista as restrições dos meios de transportes convencionais,
em consequência do NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), questionamos sobre a possibilidade de
se encontrar meios alternativos para realização da tradução, no interior da Terra Indígena Waimiri
Atroari, em sua sede (NAWA) antes do fim da pandemia.  

O empreendedor se dispõe a realizar plano de logística para o deslocamento, bem
como todos os cuidados necessários para garantir total segurança aos tradutores. 

Quanto  à  presença  física  do  Professor  e  de  sua  auxiliar,  ficará  a  critério  dos
tradutores. Em caso de interesse na presença física deles no NAWA, os mesmos serão postos de
quarentena e testados antes de seu ingresso na Terra Indígena.

Desse  modo,  quando findada essa  pandemia  que  assola  todo nosso  País,  todo o
material necessário para análise já estará traduzido.

Por  fim,  em caso  de  aceite,  solicitamos  que  sejam enviadas  as  localizações  das
aldeias dos tradutores envolvidos, para que possamos propor um plano de ação.

Mais uma vez, coloco a equipe técnica da CGLic e de toda a Funai à disposição da
ACWA e de toda a comunidade Waimiri Atroari para a realização de reuniões de esclarecimentos,
caso entendam necessário. 

Certo de poder contar com a colaboração usual dos Waimiri Atroari, reforço meus
votos de estima e meu compromisso firmado.

Dada a importância ao tema, bem como mais uma vez demonstrar o respeito ao
protocolo de consulta, subscrevemos.

 

                               Atenciosamente,

 

(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Funai

 

(Assinado Eletronicamente)
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ROSE MIRIAN HOFMANN
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental - SPPI

 

(Assinado Eletronicamente)

ESEQUIEL ROQUE DO ESPIRITO SANTO
Secretário Adjunto da Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

 

(Assinado Eletronicamente)

RODRIGO LIMP
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rose	Mirian	Hofmann,	Usuário	Externo,	em
29/06/2020,	às	21:00,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Esequiel	Roque	do	Espírito	Santo,	Usuário
Externo,	em	30/06/2020,	às	16:26,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
30/06/2020,	às	19:20,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rodrigo	Limp	Nascimento,	Usuário	Externo,	em
30/06/2020,	às	19:25,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2265383	e	o	código	CRC	58E8F085.

Referência:	Caso	responda	este	OUcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.000212/2011-62 SEI	nº	2265383
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 1816/2020/PRES/FUNAI

Brasília - DF, 09 de setembro de 2020.

Ao Senhor
MARIO PARWE ATROARI
Presidente
Associação Comunidade Waimiri Atroari - ACWA

  

Assunto: Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Linha de Transmissão 500kV
Manaus - Boa Vista -   Tradução do PBA-CI
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.000212/2011-62.
  

Prezado Sr. Mário Parwe,

 

Espero que o senhor, assim como todo povo Waimiri-Atroari estejam bem, e reforço meus
sinceros votos de estima e respeito.

Ao ler a resposta de sua carta, acreditamos que ocorreu um equívoco no entendimento
proposto acerca do reinicio das atividades de tradução.

Em momento algum foi  sugerida  a  saída  dos  indígenas  dos  limites  da  Terra  Indígena
Waimiri-Atroari,  eis  que  o  apoio  que  foi  citado  na  carta  incide  justamente  para  que  pudesse  ser
viabilizado o deslocamento das aldeias para o NAWA, em rotas incidentes dentro da respectiva Terra
Indígena.

Considerando que nem todas as aldeias possuem essa possibilidade de rota, a logística
proposta  era  de  encontrar  meios  distintos  para  realizar  esse  deslocamento,  o  que  poderia  ser  feito
mediante utilização de helicóptero.

Quanto  ao  conteúdo  do  acórdão  emitido  pelo  Egrégio  Tribunal  de  Contas  da  União,
cumpre  esclarecer  que  o  processo  de  consulta  aos  indígenas  Waimiri-Atroari  é  a  última  etapa  para
realização da emissão da Licença de Instalação, sendo que todas as demais etapas já foram finalizadas em
Julho/2019, restando em aberto somente a manifestação da FUNAI.

Importante registrar que a FUNAI tem atuado de forma proativa e utilizando de todos os
esforços para que não só seja compatibilizado o processo de consulta, como também para que o melhor
produto técnico seja elaborado e realizado, em observância da garantia da demanda energética do Estado
brasileiro, sem perder de vista a necessidade de observar os protocolos de saúde já emitidos pelo Governo
Federal.
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É de suma importância, não só para os indígenas Waimiri-Atroari, mas para todos os povos
indígenas do Brasil, a demonstração de que é possível conciliar o processo de consulta e os direitos dos
povos indígenas com os ritos de licenciamento,  voltado para o desenvolvimento do País,  eis  que os
demais indígenas, enquanto componentes da nação brasileira, também se beneficiarão desse progresso.

Nesse sentido, já existem protocolos de saúde, emitidos pelo Governo Federal e que serão
utilizados para realização das reuniões, garantindo a regular continuidade aos trabalhos, sem colocar em
risco a comunidade indígena, o que torna perfeitamente compatível o reinício dos trabalhos.

Ademais, insta informar que a Portaria 419/2020 não torna incompatível a realização de
atividades regimentais de Instituições públicas dentro de Terras Indígenas, quando todos os protocolos de
saúde serão garantidos.

Já  passados  45  dias  da  carta  de  resposta,  e  com  os  devidos  esclarecimentos  sobre  a
importância  de  darmos  continuidade  ao  processo  de  consulta,  solicitamos  a  reconsideração  do
posicionamento  exarado,  notadamente  no  que  se  refere  a  não  disponibilidade  para  dar  reinício  ao
processo de consulta,  quanto mais  em um cenário  onde não foi  sinalizada um prazo para  volta  dos
trabalhos,  sendo  pertinente  atentar  que  existem  possibilidades  técnicas  concretas  e  paliativas  que
viabilizam a continuidade das atividades e sem oferecer riscos à saúde dos indígenas Waimiri-Atroari. 

Diante do exposto, solicitamos uma reunião, por videoconferência, no dia 24 de setembro,
para já iniciar a organização dos trâmites para retomada da tradução, e enviamos em anexo protocolo de
saúde elaborado.

Dada a importância ao tema, bem como mais uma vez demonstrar o respeito ao protocolo
de consulta, subscrevemos.

 

                               Atenciosamente,

Assinado Eletronicamente)
MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA

Presidente da Funai
 

(Assinado Eletronicamente)
ROSE MIRIAN HOFMANN

Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental - SPPI
 

(Assinado Eletronicamente)
ESEQUIEL ROQUE DO ESPIRITO SANTO

Secretário Adjunto da Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
 

(Assinado Eletronicamente)
RODRIGO LIMP

Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia
 

Anexo I Protocolo de Saúde para trabalhos no Interior de Terras Indígenas (2450664).

 

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
09/09/2020,	às	19:02,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do
Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Esequiel	Roque	do	Espírito	Santo,	Usuário	Externo,	em
09/09/2020,	às	20:03,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do
Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rose	Mirian	Hofmann,	Usuário	Externo,	em	10/09/2020,
às	15:18,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,
de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rodrigo	Limp	Nascimento,	Usuário	Externo,	em
10/09/2020,	às	18:03,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do
Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando
o	código	verificador	2451808	e	o	código	CRC	7DF2E5BE.

Referência:	Caso	responda	este	OUcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.000212/2011-62 SEI	nº	2451808
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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2980861                            08620.000212/2011-62

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 513/2021/PRES/FUNAI

Brasília, data da assinatura eletrônica.

 

Ao Senhor

Mário Parwe
Presidente da ACWA

acwa@waimiriatroari.org.br

 

  

Assunto: LT Manaus Boavista - Resposta a Carta ACWA
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08620.000212/2011-62.

  

Prezado Sr. Mário,

 Em resposta a sua carta, mais uma vez, reafirmamos nossa pró-atividade e sinergia
para compatibilizar o bom andamento do protocolo de consulta do povo Waimiri Atroari. Estamos
aguardando atentos a toda análise e manifestação do povo Waimiri Atroari em todo o processo,
bem como sempre nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer questões que porventura
surgirem e para maior eficiência no andamento das atividades.

Contudo, faz-se necessário ressaltar a urgência e importância desse empreendimento
para toda a nação brasileira. A cada mês que se passa sem que haja a devida ligação do estado de
Roraima  ao  Sistema  Interligado  Nacional  (SIN),  maior  é  o  prejuízo  aos  cofres  públicos  com
impacto para toda a nação brasileira, maiores são os danos ao meio ambiente pelo funcionamento
das termoelétricas e também pior é a qualidade da energia oferecida ao povo brasileiro, em especial
à toda população de Roraima. Lembramos que desde 2019 a FUNAI tem atuado de forma pró-ativa
e também tem se intensificado as negociações com o povo Waimiri Atroari, inclusive com visita ao
Nawa do Presidente da FUNAI, para garantia da higidez dos trabalhos. 

Cabe ressaltar que a Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista é a solução estrutural
que irá interligar a capital de Roraima, visto que  hoje é a única capital do Brasil que não está
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ligada ao Sistema Interligado Nacional. O projeto foi assim enquadrado por ser considerado o de
menor  impacto  ambiental  e  mais  baixo  custo  global.  Adicionalmente,  suas  instalações  foram
consideradas como do interesse da Política de Defesa Nacional pelo Conselho de Defesa Nacional
– CDN, reconhecendo o caráter estratégico do empreendimento por integrar Boa Vista ao sistema
elétrico do Brasil, levando maior dignidade e garantindo maior disponibilidade de energia elétrica
para a sociedade e melhorando as condições de renda, saúde e educação de cidadãos brasileiros.

A Funai, juntamente com todo o Governo Federal, tem realizado todos os esforços
possíveis para que o protocolo de consulta seja respeitado e o processo tenha seu rito realizado de
forma adequada buscando demonstrar que é possível conciliar o direito dos povos indígenas e o rito
de consulta com o desenvolvimento socioeconômico.

Outrossim, estamos preparados para se assim for o desejo dos Kinjas, participar da
reunião final prevista, nos termos do protocolo de consulta. Porém para isso se fará necessário
tempo  para  preparação  da  logística  para  a  reunião.  Assim,  rogamos  para  que  seja  dada  uma
data   para  realização  da  reunião  final,  nos  moldes  do  protocolo  de  consulta,  bem  como  ao
atendimento  do  rito  de  licenciamento  ambiental  preconizado  pela  Portaria  Interministerial
MMA/MC/MJ/MS nº 060/2015 e demais regras correlatas.

Reiteramos  nosso  compromisso  com o  cumprimento  do  protocolo  de  consulta  e
demonstramos apreço pelo trabalho colaborativo desenvolvido até então. Assim, contamos com a
costumeira compreensão para que possamos ter uma previsão de data e possamos nos preparar para
a conclusão de mais essa etapa do diálogo.

 

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Fundação Nacional do Índio

 

(Assinado Eletronicamente)

ROSE MIRIAN HOFMANN
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental - SPPI

 

(Assinado Eletronicamente)

ESEQUIEL ROQUE DO ESPIRITO SANTO
Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

 

(Assinado Eletronicamente)

RODRIGO LIMP NASCIMENTO
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
08/04/2021,	às	11:41,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Rodrigo	Limp	Nascimento,	Usuário	Externo,	em
08/04/2021,	às	12:27,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rose	Mirian	Hofmann,	Usuário	Externo,	em
09/04/2021,	às	20:22,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Esequiel	Roque	do	Espírito	Santo,	Usuário
Externo,	em	09/04/2021,	às	20:48,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenJcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hKp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2980861	e	o	código	CRC	587A842D.

Referência:	Caso	responda	este	OWcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.000212/2011-62 SEI	nº	2980861
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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3059978                            08620.000212/2011-62

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 701/2021/PRES/FUNAI

Brasília, data da assinatura eletrônica.

 

Ao Senhor

Mário Parwe
Presidente da ACWA

acwa@waimiriatroari.org.br

 

  

Assunto: LT Manaus Boavista - REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO FINAL,
CONFORME PROTOCOLO DE CONSULTA.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08620.000212/2011-62.

  

Prezado Sr. Mário,

Reiterando o ofício Presidência 543/2021, datado de 09 de abril de 2021, o qual
ainda não obtivemos qualquer tipo de resposta,   reafirmamos nossa pró-atividade e sinergia para
compatibilizar  o  bom andamento  do  protocolo  de  consulta  do  povo Waimiri  Atroari.  Estamos
aguardando atentos a toda análise e manifestação do povo Waimiri Atroari em todo o processo,
bem como sempre nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer questões que porventura
surgirem e para maior eficiência no andamento das atividades.

Contudo, faz-se necessário ressaltar a urgência e importância desse empreendimento
para toda a nação brasileira. A cada mês que se passa sem que haja a devida ligação do estado de
Roraima  ao  Sistema  Interligado  Nacional  (SIN),  maior  é  o  prejuízo  aos  cofres  públicos  com
impacto para toda a nação brasileira, maiores são os danos ao meio ambiente pelo funcionamento
das termoelétricas e também pior é a qualidade da energia oferecida ao povo brasileiro, em especial
à toda população de Roraima. Lembramos que desde 2019 a FUNAI tem atuado de forma pró-ativa
e também tem se intensificado as negociações com o povo Waimiri Atroari, inclusive com visita ao
Nawa do Presidente da FUNAI, para garantia da higidez dos trabalhos. 
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Cabe ressaltar que a Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista é a solução estrutural
que irá interligar a capital de Roraima, visto que  hoje é a única capital do Brasil que não está
ligada ao Sistema Interligado Nacional. O projeto foi assim enquadrado por ser considerado o de
menor  impacto  ambiental  e  mais  baixo  custo  global.  Adicionalmente,  suas  instalações  foram
consideradas como do interesse da Política de Defesa Nacional pelo Conselho de Defesa Nacional
– CDN, reconhecendo o caráter estratégico do empreendimento por integrar Boa Vista ao sistema
elétrico do Brasil, levando maior dignidade e garantindo maior disponibilidade de energia elétrica
para a sociedade e melhorando as condições de renda, saúde e educação de cidadãos brasileiros.

A Funai, juntamente com todo o Governo Federal, tem realizado todos os esforços
possíveis para que o protocolo de consulta seja respeitado e o processo tenha seu rito realizado de
forma adequada buscando demonstrar que é possível conciliar o direito dos povos indígenas e o rito
de consulta com o desenvolvimento socioeconômico.

Outrossim, estamos preparados para se assim for o desejo dos Kinjas, participar da
reunião final prevista, nos termos do protocolo de consulta. Porém para isso se fará necessário
tempo para preparação da logística para a reunião. Assim, reiterando, rogamos para que seja
dada uma data para realização da reunião final, nos moldes do protocolo de consulta,  bem
como ao atendimento do rito de licenciamento ambiental preconizado pela Portaria Interministerial
MMA/MC/MJ/MS nº 060/2015 e demais regras correlatas.

Reiteramos  nosso  compromisso  com o  cumprimento  do  protocolo  de  consulta  e
demonstramos apreço pelo trabalho colaborativo desenvolvido até então. Assim, contamos com a
costumeira compreensão para que possamos ter uma previsão de data e possamos nos preparar para
a conclusão de mais essa etapa do diálogo.

 

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Fundação Nacional do Índio

 

(Assinado Eletronicamente)

ROSE MIRIAN HOFMANN
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental - SPPI

 

(Assinado Eletronicamente)

ESEQUIEL ROQUE DO ESPIRITO SANTO
Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

 

(Assinado Eletronicamente)

RODRIGO LIMP NASCIMENTO
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
06/05/2021,	às	10:43,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rose	Mirian	Hofmann,	Usuário	Externo,	em
06/05/2021,	às	11:54,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Esequiel	Roque	do	Espírito	Santo,	Usuário
Externo,	em	06/05/2021,	às	12:41,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Domingos	Romeu	AndreaAa,	Usuário	Externo,	em
06/05/2021,	às	18:21,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3059978	e	o	código	CRC	7AB4A774.

Referência:	Caso	responda	este	OVcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.000212/2011-62 SEI	nº	3059978
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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3118109                            08620.000212/2011-62

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 832/2021/PRES/FUNAI

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
Mário Parwe
Presidente da ACWA
a@waimiriatroari.org.br

                        Assunto: LT Manaus Boavista - SUGESTÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO
DE REUNIÃO FINAL, CONFORME PROTOCOLO DE CONSULTA.
                          Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08620.000212/2011-62.

 

1. Reiterando  os termos dos ofícios nº  543,  de 09/04/2021,  e 701,  de 05/05/2021,
reafirmamos nosso propósito e nossos esforços para a efetivação da consulta dos indígenas Waimiri
Atroari, conforme protocolo.

2. Estamos aguardando atentos a toda análise e manifestação dos indígenas  Waimiri
Atroari em todo o processo, bem como sempre nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer
questões que porventura surgirem e para o melhor eficiência, sinergia e andamento das atividades.

3. Nessa  linha,  faz-se  necessário  ressaltar  a  urgência  e  importância  desse
empreendimento para toda a nação brasileira. A cada mês que se passa sem que ocorra a devida
ligação do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN), maior é o prejuízo aos cofres
públicos com impacto direto para toda a nação brasileira, maiores são os danos ao meio ambiente
pelo funcionamento das termoelétricas e também pior é a qualidade da energia oferecida ao povo
brasileiro, em especial à toda população de Roraima.

4. Lembramos que desde 2019 a FUNAI tem atuado de forma proativa e também tem
se empenhado, de forma diuturna e constante, nas negociações com os indígenas Waimiri Atroari,
inclusive com visita ao NAWA pelo Presidente da FUNAI, para garantia da higidez dos trabalhos. 

5. Cabe ressaltar que a Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista é a solução estrutural
que irá interligar a capital de Roraima, visto que hoje é a única capital do Brasil que não está ligada
ao  Sistema  Interligado  Nacional.  Adicionalmente,  suas  instalações  foram  consideradas  como
de   interesse  da  Política  de  Defesa  Nacional  pelo  Conselho  de  Defesa  Nacional  –  CDN,
reconhecendo  o  caráter  estratégico  do  empreendimento  por  integrar  Boa  Vista/RR ao  sistema
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elétrico do Brasil, levando maior dignidade e garantindo maior disponibilidade de energia elétrica
para a sociedade e melhorando as condições de renda, saúde e educação de cidadãos brasileiros.

6. A FUNAI, juntamente com todo o Governo Federal, tem adotado todas as medidas
possíveis para que o protocolo de consulta seja respeitado e o processo tenha seu rito realizado de
forma adequada buscando demonstrar que é possível conciliar o direito das populações indígenas e
o rito de consulta com o desenvolvimento socioeconômico.

7. Outrossim, estamos preparados para, se assim for o desejo dos Kinjas, participar da
reunião final prevista, nos termos do protocolo de consulta.  

8. Assim, sugerimos a confirmação das datas de 16 e 17 de junho de 2021 para
realização das reuniões, no formato determinado pelos Kinjas, bem como ao atendimento do rito
de  licenciamento  ambiental  preconizado  pela  Portaria  Interministerial  MMA/MC/MJ/MS  nº
060/2015 e demais regras correlatas.

9. Reiterando  nosso  compromisso  com  o  cumprimento  do  protocolo  de  consulta,
contamos com a costumeira compreensão e a confirmação da data para que possamos preparar
nosso deslocamento para a conclusão de mais essa etapa do processo.

Atenciosamente,

 

(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Fundação Nacional do Índio

 

(Assinado Eletronicamente)

ROSE MIRIAN HOFMANN
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental - SPPI

 

(Assinado Eletronicamente)

ESEQUIEL ROQUE DO ESPIRITO SANTO
Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

 

(Assinado Eletronicamente)

RODRIGO LIMP NASCIMENTO
Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia

 

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
26/05/2021,	às	19:32,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Domingos	Romeu	Andrea8a,	Usuário	Externo,	em
26/05/2021,	às	20:31,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rose	Mirian	Hofmann,	Usuário	Externo,	em
26/05/2021,	às	21:03,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Esequiel	Roque	do	Espírito	Santo,	Usuário
Externo,	em	27/05/2021,	às	10:56,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3118109	e	o	código	CRC	6F12611F.

Referência:	Caso	responda	este	OVcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.000212/2011-62 SEI	nº	3118109
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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3465815                            08620.007776/2021-06

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

 

OFÍCIO Nº 1450/2021/PRES/FUNAI

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor

Eduardo Fortunato Bim
Presidente

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN trecho 3 Ed Sede Ibama 

70.818-900 Brasília DF

eduardo.bim@ibama.gov.br

c/c

Ao Senhor

Mario Parwe
Predidente

Associação Comunitária Waimiri Atroari

acwa@waimiriatroari.org

c/c

À Senhora 

Rose Hofmann
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e Desapropriação

Ministério da Economia

rose.hofmann@economia.gov.br

c/c

Ao Senhor

Esequiel Roque do Espírito Santo

Secretário Nacional Adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial -
MMDHF
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esequiel.espiritosanto@mdh.gov.br

Assunto: Manifestação quanto à emissão da Licença de Instalação do empreendimento LT
Manaus - Boavista - Linhão do Tucuruí.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.007776/2021-06.

 

  

Senhor Presidente,

 

  Preliminarmene,  cumpre  registrar  o  conteúdo  do  artigo  1º,  §  10,  da  Lei
14.182/2021:

 
“Para os fins de que trata o § 9º deste artigo, uma vez concluído o Plano Básico Ambiental-
Componente  Indígena  (PBA-CI),  traduzido  na  língua  originária  e  apresentado  aos
indígenas, fica a União autorizada a iniciar as obras do Linhão de Tucuruí.”
 

Também pertinente registrar que o processo de licenciamento ambiental, incluindo o
processo de consulta, foi devidamente realizado, sendo um exemplo de superação na questão de se
conciliar o processo de licenciamento ambiental, a manifestação da Funai, como interveniente, e a
consulta aos indígenas nos moldes da Convenção nº 169/OIT.

Dessa forma, manifesto anuência da Funai para emissão da Licença de Instalação
para  o  empreendimento  LT  Manaus  Boavista,  e  solicito  que  sejam  postas  as  seguintes
condicionantes:

 01-  O  empreendedor  deverá  apresentar  à  comunidade  Waimiri  Atroari,  com  a
devida antecedência, para as providências necessárias, o Plano de Obras da Linha no trecho em que
esta corta a respectiva área indígena, no mínimo, com os seguintes temas:

a) Metodologia de construção;

b) Cronograma dos trabalhos;

c)Acompanhamento da obra por parte do povo kinja;

d) Regime e horário de trabalho no interior da terra indígena; e

e) Cuidados relacionados à saúde, meio ambiente e acesso à Terra Indígena.

 

02 - Dentre as medidas acima referidas deve-se considerar especialmente, mas sem
prejuízo de outras medidas necessárias:

criação de barreiras nos acessos às torres de transmissão;

cuidados  especiais  no  desmatamento  de  modo  que  este  se  dê  de  forma
seletiva, restringindo-se ao estritamente necessário;

disponibilização adequada da madeira retirada das praças ou acessos, para uso
da comunidade indígena;

instalação de acampamentos fora da Terra Indigena;

pré-montagem  das  torres  no  máximo  permitido  para  seu  transporte,  em
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canteiro fora da Terra Indígena;

instalação em blocos de 10 (dez) torres por vez, de modo a permitir o correto
acompanhamento da obra por parte dos indígenas. Em caso da necessidade de se instalar um
número maior de torres, deverá ser obtida a expressa manifestação dos indígenas.

permanência do pessoal  da obra dentro da terra indígena apenas durante o
período diurno, em períodos previamente combinados;

adoção de fardamento para os trabalhadores da obra, de modo a facilitar sua
identificação  além  de  todos  os  cuidados  relacionados  à  saúde  e  controle  de  doenças
transmissíveis;

tratamento adequado do lixo e de resíduos produzidos na implantação da obra,
com retirada de todo material da respectiva Terra Indígena. 

 

03 - Implementar grupo de trabalho para monitoramento dos impactos potenciais e
discussão da valoração da compensação acerca dos impactos irreversíveis.

 

04   -  Implementar  as  medidas  de  mitigação  dos  impactos  reversíveis,  conforme
aprovado no PBA-CI, por intermédio da ACWA - Associação Comunidade Waimiri Atroari ou por
empresa devidamente habilitada.

 

                      Atenciosamente, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos.

 

 
(Assinado Eletronicamente)

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
PRESIDENTE DA FUNAI

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcelo	Augusto	Xavier	da	Silva,	Presidente,	em
27/09/2021,	às	18:00,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3465815	e	o	código	CRC	6729BA5F.

Referência:	Caso	responda	este	OVcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.007776/2021-06 SEI	nº	3465815
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-6004-  http://www.funai.gov.br
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Ins$tuto	Brasileiro	do	Meio	Ambiente	e	dos	Recursos	Naturais	Renováveis
GABINETE	DA	PRESIDÊNCIA	DO	IBAMA

OFÍCIO	Nº	529/2021/GABIN

Brasília,	13	de	maio	de	2021.

Ao	Senhor
MARCELO	AUGUSTO	XAVIER	DA	SILVA
Presidente	
Fundação	Nacional	do	Índio	-FUNAI
SCS,	Quadra	9,	Torre	B,	Ed.	Parque	Cidade	Corporate
CEP:	70308-200	-	Brasília-DF	
joao.rosa@funai.gov.br/juan.scalia@funai.gov.br

Assunto: Regulamentação do Manejo Florestal Comunitário Madeireiro em Terras Indígenas.

Referência:	Caso	responda	este	O\cio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº
08789.000570/2019-18.

Senhor	Presidente,

1. Faço	referência	ao	Grupo	de	Trabalho	interins_tucional 	entre	o	 Ibama	e	a
FUNAI	para	deliberar	sobre	o	Manejo	Florestal	em	Terra	Indígenas,	cujo	os	integrantes	do
IBAMA	foram	indicados	por	meio	do	OFÍCIO	Nº	948/2020/GABIN	(8504966),	com	a	missão
de	construir	os	procedimentos	necessários	para	legi_mação	da	a_vidade,	a	fim	de	informar
e	solicitar	o	que	segue.

2. No	âmbito	do	Ibama,	os	 integrantes	do	acima	referido	Grupo	de	Trabalho
interins_tucional 	 realizaram 	diversas 	 reuniões 	 com 	 servidores 	 desta 	 casa 	 de 	 diferentes
unidades 	 da 	 Federação, 	 debatendo 	 problemas 	 e 	 implicações 	 técnicas 	 sobre 	 Manejo
Florestal	Sustentável	em	Terras	Indígenas	em	realidades	que	vão	–	literalmente	–	do	Rio
Grande	do	Sul,	à	Roraima.

3. Debruçados	sobre	as	normas	legais	e	infra	legais	hoje	existentes	sobre	o	tema
e 	 considerando 	 as 	 par_cularidades 	 a_nentes 	 a 	 esta 	 importante 	 parcela 	 da 	 população
brasileira, 	 o 	 grupo 	 entendeu 	que, 	 num 	primeiro 	momento, 	 a 	 fim 	de 	 se 	 poder 	 ganhar
experiências, 	 garan_r 	 a 	 qualidade 	 dos 	 empreendimentos, 	 atender 	 os 	 anseios 	 das
comunidades	(externados	em	mais	de	uma	dezenas	de	pedidos	feitos	junto	ao	Ibama	que
vão, 	 desde 	 o 	 simples 	 aproveitamento 	 de 	 árvores 	 desvitalizadas 	 até 	 Planos 	 de 	Manejo
Florestais	Sustentáveis),	o	modelo	de	norma_zação	mais	apropriado	é	aquele	caracterizado
na 	 Instrução 	 Norma_va 	MMA 	 nº 	 5 	 , 	 de 	 11 	 de 	 dezembro 	 de 	 2006, 	 nos 	 moldes 	 do
instrumento 	 denominado 	 “Plano 	 de 	 Manejo 	 Florestal 	 Sustentável 	 (PMFS) 	 de 	 Baixa
Intensidade”.
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4. Todavia, 	entendeu 	o 	grupo 	que, 	exis_ndo	alguma	comunidade 	que 	 tenha
condições 	de 	executar 	Plano	de 	Manejo 	Florestal 	dito 	“Pleno”, 	ou 	seja, 	 suplantando	os
limites	impostos	à	exploração	de	baixa	intensidade,	o	Ibama	poderá	analisar	as	condições	e
autorizar	este	_po	de	exploração,	conforme	consta	do	parágrafo	único	do	art.	15	da	minuta
de	Portaria	Conjunta.

5. Importante	trazer	neste	o\cio	um	breve	relato	do	processo	de	consolidação
desta	proposta	de	Portaria	Conjunta	feita	na	Nota	Técnica	nº	18/2021/COUSF/CGBIO/DBFLO
(Doc.	SEI	nº	9825809):

“Fazendo	um	breve	histórico	sobre	as	a8vidades,	informa-se	que	o	primeiro	contato
para	aproximação	do	GT	Ibama/Funai	foi	feito	pelo	e-mail	de	25/11/2020	por	meio	da	Assessoria
da	PRESI/Funai.

Depois	disso	ocorreram	reuniões	do	GT	em	DEZ/20	e	em	JAN	e	FEV/21,	sendo	a
úl8ma	com	par8cipação	de	servidores	do	ICMBio	para	apresentação	das	experiências	com	PMFS
Comunitários	em	RESEX,	RDS	e	FLONA	com	base	na	IN	ICMBio	nº	16/2011.

A 	par8r 	daí, 	a 	orientação	 foi 	que 	a 	equipe 	 técnica 	do 	 Ibama	 iniciasse 	 reuniões
internas	para	a	construção	de	uma	minuta	de	Portaria	Conjunta,	para	posterior	compar8lhamento
com	a	Funai.

A 	 minuta 	 inicial 	 foi 	 disponibilizada 	 em 	 01/03/2021 	 e 	 recebeu 	 cerca 	 de 	 70
contribuições, 	em	seu	conteúdo, 	provenientes 	de	vários 	analistas 	predefinidos, 	as 	quais 	 foram
compiladas	e	discu8das	em	reuniões	técnicas	que	ocorreram	nos	dias	8,	14	e	22/04/21.

Assim, 	 após 	 a 	 reunião 	 de 	 22/04/21 	 foi 	 finalizado 	 o 	 primeiro 	 ciclo 	 de 	 reuniões
internas 	 do 	 Ibama 	para 	 consolidação 	das 	 contribuições 	 sobre 	 a 	 primeira 	minuta 	de 	Portaria
Conjunta	para	disciplinamento	do	Manejo	Florestal	Comunitário	em	Terras	Indígenas,	a	qual	foi
escrita/adaptada	principalmente	com	base	na	IN	MMA	nº	4/2002,	na	IN	MMA	nº	5/2006,	na	IN
Conjunta	Ibama/Funai	nº	1/2021	e	na	Portaria	Ibama	nº	48/1995	e	demais	disposi8vos	legais	nela
mencionados”.

6. Passada 	esta 	primeira 	 fase, 	esta 	minuta 	de 	norma_zação 	 infra 	 legal 	deve
agora	receber	os	aprimoramentos,	 junto	à	área	técnica	da	FUNAI,	visto	que	os	assuntos
a_nentes 	 aos 	 aspectos 	 técnicos 	 e 	 suas 	 implicações 	 no 	meio 	 ambiente 	 pelas 	 possíveis
explorações	legais	dos	recursos	florestais	a	serem	executadas	pelas	comunidades	indígenas,
já	foi	realizada	nesta	casa.

7. Sendo	assim,	solicito	que	seja	disponibilizado	aos	servidores	desta	FUNAI	que
integram 	este 	Grupo 	de 	 Trabalho 	 interins_tucional 	 a 	minuta 	 de 	Portaria 	 Conjunta 	 que
estabelece 	 as 	 diretrizes 	 e 	 os 	 procedimentos 	 simplificados 	 para 	 elaboração, 	 análise 	 e
aprovação	de	Planos	de	Manejo	Florestal	Sustentável	(PMFS)	Comunitário	para	a	exploração
de	recursos	madeireiros	em	Terras	Indígenas	na	Amazônia	Legal	e	dá	outras	providências
(Doc.	SEI	nº	9826153).

8. Após	análise	e	aprimoramento	dos	mesmos,	sugiro	que	a	necessária	análise
jurídica 	 seja 	 feita 	 conjuntamente 	 pelas 	 Procuradorias 	 Federais 	 Especializadas 	 -PFEs 	 do
Ibama	e	Funai.

SEI/IBAMA - 9946959 - Ofício https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=document...

2 de 3 01/12/21, 12:27



9. Esperamos,	com	isso,	avançar	na	proteção	ambiental	dos	recursos	florestais
existentes	nas	Terras	Indígenas	e	contribuir	com	o	fim	da	mácula	existente	que	são	o	roubo
e	exploração	ilegal	destes	recursos	naturais.

Atenciosamente,

(assinado	eletronicamente)
EDUARDO	FORTUNATO	BIM

Presidente	do	Ibama

Documento	assinado	eletronicamente	por	EDUARDO	FORTUNATO	BIM,	Presidente,	em
14/05/2021,	às	19:10,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	auten_cidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	htps://sei.ibama.gov.br
/auten_cidade,	informando	o	código	verificador	9946959	e	o	código	CRC	3DF16D12.

Referência:	Processo	nº	08789.000570/2019-18 SEI	nº	9946959

SCEN	Trecho	2	-	Ed.	Sede	do	IBAMA	-	Bloco	B	-	Sub-Solo	-	Telefone:	(61)	3316-1212
CEP	70818-900	Brasília/DF	-	www.ibama.gov.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS

NOTA	TÉCNICA	Nº	18/2021/COUSF/CGBIO/DBFLO

PROCESSO	Nº	08789.000570/2019-18

INTERESSADO: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

Sr.	Coordenador,

Considerando	o 	Despacho	DBFLO	 (9622806) 	de 	01/04/2021, 	que 	 solicitou 	a 	apresentação 	de
minuta	de	normaOva	e	o	disposto	no	OQcio	nº	948/2020/GABIN	(8504966)	de	06/10/2020,	que
designou 	 os 	 servidores 	 Allan 	 Ribeiro 	 Abreu 	 e 	 Geraldo 	 Divino 	 de 	 Assis, 	 desta 	 COUSF, 	 como
integrantes	do	Grupo	de	Trabalho	entre	o	Ibama	e	a	Funai	para	discussão	sobre	a	regulamentação
do 	Manejo 	 Florestal 	 Comunitário 	 em 	 Terras 	 Indígenas, 	 encaminha-se 	 a 	minuta 	 de 	 Portaria
Conjunta,	conforme	solicitada.

Fazendo 	 um 	 breve 	 histórico 	 sobre 	 as 	 aOvidades, 	 informa-se 	 que 	 o 	 primeiro 	 contato 	 para
aproximação	do	GT	Ibama/Funai	foi	feito	pelo	e-mail	de	25/11/2020	por	meio	da	Assessoria	da
PRESI/Funai.

Depois 	disso	ocorreram	reuniões	do	GT	em	DEZ/20	e	em	JAN	e	FEV/21, 	sendo	a	úlOma	com
parOcipação	de	servidores	do	ICMBio	para	apresentação	das	experiências	com	PMFS	Comunitários
em	RESEX,	RDS	e	FLONA	com	base	na	IN	ICMBio	nº	16/2011.

A	parOr	daí,	a	orientação	foi	que	a	equipe	técnica	do	Ibama	iniciasse	reuniões	internas	para	a
construção	de	uma	minuta	de	Portaria	Conjunta,	para	posterior	comparOlhamento	com	a	Funai.

A	minuta	inicial	foi	disponibilizada	em	01/03/2021	e	recebeu	cerca	de	70	contribuições,	em	seu
conteúdo,	provenientes	de	vários	analistas	predefinidos,	as	quais	foram	compiladas	e	discuOdas
em	reuniões	técnicas	que	ocorreram	nos	dias	8,	14	e	22/04/21.

Assim,	após	a	reunião	de	22/04/21	foi	finalizado	o	primeiro	ciclo	de	reuniões	internas	do	Ibama
para 	 consolidação 	 das 	 contribuições 	 sobre 	 a 	 primeira 	 minuta 	 de 	 Portaria 	 Conjunta 	 para
disciplinamento	do	Manejo	Florestal	Comunitário	em	Terras	Indígenas,	a	qual	foi	escrita/adaptada
principalmente 	 com 	 base 	 na 	 IN 	MMA 	 nº 	 4/2002, 	 na 	 IN 	MMA 	 nº 	 5/2006, 	 na 	 IN 	 Conjunta
Ibama/Funai 	 nº 	 1/2021 	 e 	 na 	 Portaria 	 Ibama 	 nº 	 48/1995 	 e 	 demais 	 disposiOvos 	 legais 	 nela
mencionados.

Os	próximos	passos	dizem	respeito	a	um	novo	ciclo	de	discussões,	dessa	vez	com	a	parOcipação	da
Funai, 	para	manifestações	técnicas	correlatas	ao	seu	conteúdo,	sobretudo	quanto	às	questões
aOnentes	às	organizações	indígenas	e	ao	rito	necessário	interinsOtucional.

Dessa	forma,	segue	a	minuta	em	extensão	PDF,	a	qual	poderá	ser	acrescida	de	comentários	e
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sugestões	em	seu	conteúdo,	ao	longo	do	próprio	texto,	com	o	uso	do	so#ware 	Adobe	Acrobat
Reader	DC,	o	qual	no	ícone	“Comentário”	permite	adicionar	comentários	com	realces	de	texto,
notas 	 adesivas 	e 	 ferramentas 	de 	marcação 	ou, 	no 	 caso 	da 	ausência 	do 	Adobe, 	 as 	 inserções
poderão 	 ser 	 feitas 	 no 	 próprio 	 arquivo 	 PDF, 	 no 	 ícone 	 “adicione 	 um 	 comentário” 	 o 	 qual 	 fica
disponível	ao	ser	efetuado	um	duplo	clique	com	o	botão	esquerdo	do	mouse,	no	ponto	em	que	se
deseja	comentar.

Outra	opção,	para	inserção	de	sugestões	e	comentários,	é	o	preenchimento	da	planilha	eletrônica,
que	também	segue	anexa.

Ao	final	da	revisão	o	proponente	deverá	anexá-lo(s)	ao	processo	com	a	devida	idenOficação	e	a
sua	lotação	de	origem.

Recomenda-se,	portanto,	que	o	presente	processo	seja	disponibilizado	para	as	SUPES	do	Ibama,
para	a	Funai,	bem	como	para	outras	insOtuições	que	possam	contribuir	nas	discussões	da	matéria
e	na	finalização	da	minuta	proposta.

Atenciosamente,

(assinado	eletronicamente)
Allan	Ribeiro	Abreu

Analista	Ambiental/Engenheiro	Florestal
IBAMA/DBFLO/CGBIO/COUSF
Integrante	do	GT	Ibama/Funai

 

(assinado	eletronicamente)
Geraldo	Divino	de	Assis

Analista	Ambiental/Engenheiro	Florestal
IBAMA/DBFLO/CGBIO/COUSF
Integrante	do	GT	Ibama/Funai

Documento	assinado	eletronicamente	por	ALLAN	RIBEIRO	ABREU,	Analista	Ambiental,	em
29/04/2021,	às	12:24,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	GERALDO	DIVINO	DE	ASSIS,	Analista	Ambiental,
em	29/04/2021,	às	12:29,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	FABRICIO	ALVES	RODRIGUES,	Analista	Ambiental,
em	29/04/2021,	às	16:19,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	LUIZ	FERNANDO	CARDOZO	DA	CRUZ,	Analista
Ambiental,	em	29/04/2021,	às	16:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	SANDOVAL	SANTOS	QUEIROS,	Analista
Ambiental,	em	29/04/2021,	às	17:02,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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Documento	assinado	eletronicamente	por	ROBSON	CRUZ	SANTOS,	Analista	Ambiental,	em

29/04/2021,	às	17:02,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	SAMIA	VALERIA	DOS	SANTOS	BARROS,	Analista
Ambiental,	em	30/04/2021,	às	09:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	HUGO	LEONARDO	MOTA	FERREIRA,	Analista
Ambiental,	em	30/04/2021,	às	10:18,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	JACQUELINE	LIMA	DA	GUIA,	Analista	Ambiental,
em	30/04/2021,	às	12:09,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	LEONARDO	CARVALHO	LIMA,	Analista	Ambiental,
em	03/05/2021,	às	17:53,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	MARCELO	MACHADO	MADEIRA,	Analista
Ambiental,	em	04/05/2021,	às	11:40,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento
no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	SEBASTIAO	EDINALDO	GONCALVES	RODRIGUES,
Analista	Ambiental,	em	06/05/2021,	às	15:35,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	AUREO	ARAUJO	FALEIROS,	Analista	Ambiental,
em	27/05/2021,	às	12:11,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenOcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	hpps://sei.ibama.gov.br
/autenOcidade,	informando	o	código	verificador	9825809	e	o	código	CRC	8A35E339.

Referência:	Processo	nº	08789.000570/2019-18 SEI	nº	9825809
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3556042                            08620.004718/2020-31

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Informação Técnica nº 14/2021/COPROD/CGETNO/DPDS-FUNAI

Em 28 de outubro de 2021

Ao(À) Senhor(a) Wilde Ferraz
 

Assunto: Minuta da Portaria Conjunta de Manejo Florestal Comunitário em TI.

 

1. Prezado  Coordenador,  cumprimentando-o  coordialmente  venho   relatar  as
articulações interinstitucionais por meio de reuniões on-line que estão sendo realizadas entre Funai
e  IBAMA,  com  a  CGGAM  e  a  CGETNO,  a  respeito  da  regulamentação  do  manejo  florestal
sustentável em terras indígenas. 

2. Desde Dezembro de 2020 estão ocorrendo as reuniões onde os servidores dos dois
órgãos que os representam debatem sobre o tema, neste mês (outubro de 2021) o grupo apresentou
uma versão bastante consistente da minuta de portaria em conjunto.

3. Esta portaria conjunta se aplica somente aos empreendimentos e atividades sujeitos
ao licenciamento ambiental, no caso o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). Este ato
infralegal  irá  estabelecer  o  rito  pra  a  elaboração,  a  análise  e  a  aprovação  das  atividades
desenvolvidas  exclusivamente  por  meio  de  organizações  dos  próprios  indígenas  ou  através  de
cooperação  externa  de  terceiros,  na  exploração  comercial  de  recursos  madeireiros  do  Manejo
Comunitário em Terras Indígenas.

4. A escala de manejo prevista na portaria é a do manejo florestal de baixa intensidade,
somente  permitida  se  for  executada  pela  própria  organização  indígena  detentora  do  PMFS,  é
permitida a eventual participação de terceiros, observando que a predominância da mão de obra
familiar indígena.

5. Os ajustes na minuta estão em fase final de preparação e assim que terminarem esses
acertos  técnicos  a  minuta  seguirá  para  a  análise  da  Procuradoria  Federal  Especializada  para  a
validação jurídica dos órgãos federais,  para após ser  assinada pelos Presidentes  da Funai  e  do
Ibama.

Documento	assinado	eletronicamente	por	OSMAR	JOSE	FUMAGALI	JUNIOR,	Engenheiro(a),
em	12/11/2021,	às	16:03,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3556042	e	o	código	CRC	D648D7EE.

Referência:	Processo	nº	08620.004718/2020-31 SEI	nº	3556042
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3629122                             08620.004718/2020-31

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - CGGAM/2021

ASSUNTO : Plano de Manejo Florestal em Terras Indígenas
INTERESSADO: Funai/Ibama
PARA A(S) UNIDADE(S): COPAM, COPLAM e CGETNO
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

( x ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (   ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Prezados Coordenadores, 

 

Considerando as tratativas estabelecidas sobre o tema Manejo Florestal
Sustentável  Comunitário  em  TI,  conforme  documentos  E-mail  (3629884),Ofício
(3629846),  Ofício  (3629852)  e  Nota  Técnica  (3629858),  encaminho  para  análise  e
manifestação,  proposta  de  minuta  de  Portaria  Conjunta  (3629683)  entre  Funai  e
Ibama para regulamentação dos procedimentos da atividade em Terras Indígenas.

 

Atenciosamente,

 
(Assinatura Eletrônica)

PAULA CRISTINA DE LIMA NETO SANTANA
Coordenadora-Geral de Gestão Ambiental - CGGAM/DPDS 

       Em 23 de novembro de 2021.

CGGAM/DPDS
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Paula	Cris*na	de	Lima	Neto	Santana,
Coordenador(a)-Geral,	em	23/11/2021,	às	16:50,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3629122	e	o	código	CRC	61428029.

Referência:	Processo	nº	08620.004718/2020-31 SEI	nº	3629122
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3642068                            08620.004718/2020-31

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Informação Técnica nº 104/2021/COPAM/CGGAM/DPDS-FUNAI

Em 30 de novembro de 2021

Ao Senhor Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável 
 

Assunto: Manejo Florestal Sustentável Comunitário em Terras Indígenas

 

Prezado Diretor,

 

1. Trata-se do Despacho Presidência Funai (SEI n° 2275748), que encaminhou os autos
à  Diretoria  de  Promoção  ao  Desenvolvimento  Sustentável  (CGETNO,  CGLIC  e  CGGAM),
solicitando a  elaboração  de  ato  normativo  que  discipline  atuação  da  FUNAI sobre  o  tema do
Manejo Florestal em Terras Indígenas, considerando as conclusões apresentadas pela PFE – Funai
no Despacho n. 00687/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (SEI n° 2274590).

2. Em detido estudo sobre o tema, consolidou-se o entendimento técnico-jurídico desta
Fundação de que não há impedimento legal para  a exploração da atividade de manejo florestal
sustentável  em terras  indígenas,  mediante  autorização  dos  órgãos  competentes,  desde  que  seja
observado  o  Plano  de  Manejo  Florestal  Sustentável,  atendendo  a  todos  os  requisitos  legais
pertinentes.

3. Sendo assim, foram estabelecidas articulações interinstitucionais e criado um grupo
de trabalho entre equipes da CGETNO e CGGAM, da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento
Sustentável - DPDS da Funai, e da COUSF, da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e
Florestas -  DBFLO do Ibama, para a construção de uma Portaria Conjunta,  visando efetivar  a
regulamentação  do  manejo  florestal  sustentável  em  terras  indígenas,  a  partir  do   alinhamento
de questões legais, técnicas, operacionais e administrativas.

4. Conforme relatado no Ofício (SEI n° 3629852) e na Nota Técnica (SEI n° 3629858),
o primeiro contato para a criação do grupo de trabalho interinstitucional Ibama/Funai foi feito por
meio da Assessoria da Presidência da Funai, via e-mail em 25/11/2020. Assim, foram designadas
reuniões do referido GT em dezembro de 2020 e em janeiro e fevereiro de 2021, sendo a última
com participação de servidores do ICMBio, para apresentação das experiências com Planos de
Manejo Florestais Sustentáveis - PMFS Comunitários em RESEX, RDS e FLONA, com base na IN
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ICMBio nº 16/2011.

5. A partir  desse primeiro contato,  a equipe técnica do Ibama iniciou uma série de
reuniões  internas  para  a  construção  de  uma  minuta  de  Portaria  Conjunta,  para  posterior
compartilhamento  com  a  Funai.  Posteriormente,  foi  realizado  um   ciclo  de  reuniões
interinstitucionais  entre  Ibama e Funai,  as  quais  foram devidamente registradas pelo Ibama no
processo SEI n° 08789.000570/2019-18, para a consolidação das contribuições técnicas, resultando
na primeira minuta de Portaria Conjunta para normatização do Manejo Florestal Comunitário em
terras indígenas, principalmente com base na IN MMA nº 4/2002, na IN MMA nº 5/2006, na IN
Conjunta Ibama/Funai nº 1/2021 e na Portaria Ibama nº 48/1995 e demais dispositivos legais nela
mencionados.

6. Essa primeira minuta foi enviada à Funai via Ofício n° 529/2021 (SEI n° 3629852),
juntamente  com  a  Nota  Técnica  n°  18/2021  (SEI  n°  3629858),  para  análise  técnica  e  novas
contribuições  de  ambas  as  instituições.  Nesse  sentido,  após  diversas  discussões  e  exaustivos
estudos  realizados  pelo  respectivo  grupo  de  trabalho  interinstitucional,  foram  consolidadas  as
respectivas contribuições e elaborada a minuta de Portaria Conjunta (SEI n° 3629683), a qual será
encaminhada para a análise jurídica das Procuradorias Federais Especializadas -  PFEs junto ao
Ibama e à Funai.

7. Conforme bem esclarecido no Despacho Presidência Funai (SEI n° 2275748), tal
normativa visa a exploração da atividade de manejo florestal em terras indígenas, sob a ótica de
garantir a sustentabilidade ecológica, econômica e social do aproveitamento dos recursos florestais
madeireiros,  possibilitando  o  incremento  da  renda  e  a  melhoria  na  qualidade  de  vida  das
comunidades, inclusive para inibir a exploração ilegal do recurso em áreas indígenas, sempre com
observância do objetivo geral de proteção da flora e fauna de maneira sustentável.

8. Ressalte-se  que  a  regulamentação  ora  proposta,  visa  atender  aos  anseios  das
comunidades indígenas, as quais tem formalizado vários pedidos junto ao Ibama, bem como junto à
Funai que vão, desde o simples aproveitamento de árvores desvitalizadas, até Planos de Manejo
Florestais Sustentáveis, conforme se depreende do Ofício n° 529 enviado pelo Ibama.

9. Outrossim,  destaca  o  Despacho  n.  00687/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU
(2274590), que aprova o PARECER n. 00005/2020/COAF-AUTO/PFE-FUNAI/PGF/AGU (SEI n°
2271386) e o DESPACHO n. 01238/2020/COAF/PFE/PFEFUNAI/PGF/AGU (SEI n° 2271391),
no sentido de que o manejo florestal em terras indígenas é viável, desde que não se confunda com
arrendamento.

10. Considerando  as  normas  legais  vigentes  sobre  a  temática  e  as  especificidades
pertinentes aos territórios e comunidades indígenas, chegou-se ao entendimento que o modelo de
normatização mais apropriado é aquele caracterizado na Instrução Normativa MMA nº 5, de 11 de
dezembro de 2006, nos moldes do instrumento denominado “Plano de Manejo Florestal Sustentável
(PMFS) de Baixa Intensidade”. Contudo, ressalvada a possibilidade de as organizações indígenas
interessadas  pleitearem o  Plano  de  Manejo  Florestal  “Pleno”,  ou  seja,  suplantando  os  limites
impostos à exploração de baixa intensidade, desde que devidamente comprovadas as condições de
execução, casos em que o Ibama analisará as respectivas condições e poderá autorizar esse tipo de
exploração.

11. O  processo  de  autorização  do  PMFS  Comunitário  em  TI  se  iniciará  com  o
preenchimento da Ficha de Caracterização da Atividade - FCA junto ao Ibama, com auxílio, se
necessário, da Funai, a quem caberá se manifestar em relação à legitimidade do empreendedor para
propor o PMFS dentro da Terra Indígena em questão. No âmbito da Funai, a temática do Manejo
Florestal em TI será conduzida pela CGETNO/DPDS, com o apoio da CGGAM/DPDS e demais
coordenações, no que couber regimentalmente.

12. Assim  sendo,  sugerimos  o  encaminhamento   da  minuta  de  Portaria  Conjunta
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(3629683) às Procuradorias Federais Especializadas - PFEs junto ao Ibama e à Funai, para análise
jurídica, inclusive em relação a avaliação de impacto regulatório. 

13. São estas, por ora, as informações, à consideração superior.

 

Documento	assinado	eletronicamente	por	Paula	Cris*na	de	Lima	Neto	Santana,
Coordenador(a)-Geral,	em	30/11/2021,	às	15:26,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	OSMAR	JOSE	FUMAGALI	JUNIOR,	Engenheiro(a),
em	30/11/2021,	às	15:41,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	JUAN	FELIPE	NEGRET	SCALIA,	Coordenador(a)-
Geral,	em	30/11/2021,	às	15:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.
6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Wilde	Ferraz	Fernandes	Junior,	Coordenador(a),
em	30/11/2021,	às	16:46,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§
1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Weber	Braz	silva,	Coordenador(a),	em
30/11/2021,	às	16:53,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3642068	e	o	código	CRC	A5324D6E.

Referência:	Processo	nº	08620.004718/2020-31 SEI	nº	3642068
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENAÇÃO-GERAL DO CONTENCIOSO JUDICIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTUDOS E PARECERES

 
PARECER n. 00763/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU

 
NUP: 00734.001194/2020-38 (REF. 00405.016604/2016-91)
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI E OUTROS
ASSUNTOS:

 
I - Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. PARECER DE FORÇA
EXECUTÓRIA n° 00140/2020/SGCT/AGU, que atesta a executoriedade de decisões
singulares exaradas nos autos do RE n° 1.017.365, afetado à técnica da Repercussão Geral;
Competência suplementar e residual dos órgãos de Consultoria Jurídica para o
assessoramento da autoridade administrativa, quanto ao escorreito adimplemento de
decisões judiciais (LC n° 73/93 e, no caso do MJSP, Portaria n° 1.075/17);

II - Comando judicial direcionado à Administração que removeu a eficácia do Parecer
n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU, até  julgamento final de mérito no recurso paradigmático e,
mais, externou estar obstado à Administração (em sentido amplo, FUNAI e MJSP)
"rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra
indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o
Tema 1031".
III - Possibilidade de juízo decisório nos processos administrativos de demarcação de terras
indígenas, desde que em contexto distinto da aplicação do supracitado Parecer vinculante;

IV - O produto do RE nº 1.017.365, por vocação uniformizadora, irradiará seus efeitos não
só em face da atividade judicante, mas sobre a função administrativa, sendo fundado o
risco de invalidação de ato ou procedimento concluído à revelia da ratio
decidendi que se consolidará no recurso paradigmático .

 

 
Senhor Consultor Jurídico Substituto, Dr. Rafael Comparin,
 
I - DO RELATÓRIO
 

1. A SECRETARIA-GERAL DE CONTENCIOSO (SGCT) direcionou a esta CONJUR-MJSP, por
solicitação desta Pasta, o PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n° 00140/2020/ SGCT/AGU, que atesta a
executoriedade de decisões singulares exaradas pelo Ministro Edson Fachin, Relator, nos autos do
Recurso Extraordinário afetado à técnica da repercussão geral, registrado sob o n° 1.017.365 (TEMA
1031).

 
2. O case envolve insurgência recursal da FUNAI em face do acórdão do TRF da 4ª Região, que
manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal de Mafra – Seção Judiciária de Santa Catarina, a
qual julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação de Amparo Tecnológico
ao Meio Ambiente – FATMA contra indígenas da etnia Xokleng, a FUNAI e, após a emenda à petição
inicial, contra a União.

 
3. O mesmo órgão de Direção Superior da AGU encaminhou o OFÍCIO n.
00927/2020/SGCT/AGU, em 11/05/2020, a este MJSP, oportunidade em que nos cientificou da decisão,
expediente que fora levado ao conhecimento da SECRETARIA-EXECUTIVA por meio do Ofício AGU nº
1639/2020/NAJ-CCJ/CCJ/CONJUR/MJ, no bojo destes autos SEI.

 
4. Nos itens 7 a 8 do PFE, explicitou os contornos das manifestações judiciais, dotadas de
eficácia, vejamos:

 
"Em razão dos pedidos formulados, em 06/05/2020, o Min. Rel. Edson Fachin determinou,
nos termos art. 1.035, § 5º, do CPC, “a suspensão nacional dos processos judiciais,
notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação,
bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos
povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término
da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em
sentido diverso”. 

 

Já em 07/05/2020, o Min. Relator concedeu a tutela provisória incidental requerida, nos
seguintes termos:

 

Diante de todas as considerações acima expostas, concedo a tutela provisória incidental



requerida, nos termos do pedido, a fim de suspender todos os efeitos do Parecer n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU até o final julgamento de mérito do RE 1.017.365 (Tema
1031) já submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF.

 

De consequência, determino à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer
procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no
Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031."

 
5. Em acréscimo, ressaltou a SGCT as dimensões objetiva e subjetiva do decisum de
07/05/2020, nos seguintes moldes:

 

"Materialmente, observa-se que a ordem consiste na determinação de suspensão de
"todos os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até o final julgamento de
mérito do RE 1.017.365 (Tema 1031)".

 

Quanto à eficácia subjetiva, embora não tenha sido proferida em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, mas em recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida, a tutela provisória incidental possui nítido caráter erga omnes, de
modo que o decisum deve ser observado pela Administração Pública Federal ."

 

6. É o breve relatório.
 
II - DA ANÁLISE JURÍDICA
 
II.1 - Das considerações introdutórias sobre as atribuições das Consultorias

Jurídicas para a orientação consultiva, acerca dos desdobramentos administrativos no
adimplemento de decisões judiciais

 
7. A análise da exequibilidade de decisões judiciais, em face da Fazenda Pública Federal,
reclama interpretação da Portaria n° 1.547/08 da Advocacia-Geral da União, norma que, em apertada
síntese, explicita um dos pressupostos indispensáveis para que a elas se empreste eficácia, qual
seja, ser a União parte atual ou potencial. Nessa linha, confira-se o teor de seu art. 6º:

 
“Art. 6o Incumbe ao advogado público federal, ao qual for distribuído o processo ou a
intimação contendo decisão judicial dotada de exequibilidade, comunicá-la aos órgãos 
jurídicos consultivos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional,
conforme o caso, para que estes comuniquem os órgãos, entidades e autoridades, por eles
assessorados, responsáveis pelo cumprimento.
§ 1o Para fins desta Portaria, é dotada de exequibilidade a decisão judicial, desfavorável ou
favorável à Administração Pública Federal, que determine a adoção de providência
administrativa para o seu cumprimento, inclusive em face da suspensão de execução,
revogação, cassação ou alteração de decisão anterior, desde que não exista medida ou
recurso judicial que suspenda o seu cumprimento.”
 

8. A norma reproduzida fixa a atribuição da unidade de contencioso para análise da força
executória de decisões judiciais, vale dizer, para a interpretação da exequibilidade e seus contornos.
Aferir as repercussões administrativas decorrentes do cumprimento da decisão, ou seja, questões não
tratadas no processo, integra a esfera de atuação da Consultoria Jurídica, conforme previsão do art. 11,
I, da LC nº 73/93 e do art. 131 da CRFB/ 8 8 : "Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos
administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares
de Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete,
especialmente: I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo;"

 
9. Na mesma toada, o art. 9, V, do Regimento Interno da Consultoria Jurídica junto ao MJSP,
aprovado pela Portaria n° 1.075, de 21 de novembro de 2017: "Art. 9º - À Coordenação de Contencioso
Judicial compete: (...) V - acompanhar e orientar, no âmbito do Ministério e de suas entidades
vinculadas, a implementação e o exato cumprimento das determinações judiciais;"

 
II.2 - Da compreensão consultiva sobre a motivação considerada pela AGU, para

confecção do Parecer nº GMF-05 (Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU)
 

10. O Parecer nº GMF-05, aprovado pela Advocacia-Geral da União e publicado na Imprensa
Oficial juntamente com Despacho de aquiescência do Exmo. Sr. Presidente da República, no dia 20 de
julho de 2017, apresenta conclusão no sentido de que a Administração Pública Federal deve observar,
respeitar e dar efetivo cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Pet.
nº 3.388/RR, fixou as salvaguardas institucionais às terras indígenas, determinando sua aplicação a
todos os processos de demarcação de terras indígenas, em consonância com o que esclarecido e
definido pelo STF no aresto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na referida
petição e em outras decisões posteriores, todas analisadas no parecer, quais sejam, no RMS
nº 29.087/DF, no ARE nº 803.462/MS e no RMS nº 29.542/DF.  Consta da parte conclusiva do ato
(fls. 38):

 
"9. Conclusões



Estas são as razões pelas quais se concluiu que a Administração Pública Federal deve
observar, respeitar e dar efetivo cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal que,
no julgamento da PET n. 3.388/RR, fixou as "salvaguardas institucionais às terras
indígenas", determinando a sua aplicação a todos os processos de demarcação de terras
indígenas, em consonância com o que também esclarecido e definido pelo Tribunal no
acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração (PET-ED n. 3.388/RR) e em
outras de suas decisões posteriores, todas analisadas neste parecer (ex.: RMS n. 29.087/DF;
ARE n. 803.462/MS; RMS n. 29.542/DF)." 

 
11. Em nossa leitura, a orientação da AGU nada mais fez que homenagear a
jurisprudência - atual - do Pretório Excelso, exortando as premissas contidas no julgado
paradigmático do STF - reafirmado - e, em última análise, os valores da segurança jurídica,
isonomia, unidade e da força normativa da Constituição, de modo a permitir que a
Administração Pública, Direta e Indireta, ao analisar pedidos de demarcação de terras
indígenas, faça-o amparada na adequada exegese do texto constitucional.

 
II.3 - Da orientação nuclear contida no PFE 00140/2020/SGCT/AGU
 

12. Contudo, como visto, não foi essa a compreensão prevalente quando do enfrentamento do
pedido de tutela provisória, pelo STF. O ato enunciativo da SGCT elucida a existência de tutela
provisória incidental exarada no bojo do RE em Repercussão Geral n° 1.017.365 que removeu a
eficácia do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU, até que advenha julgamento final de mérito no
recurso paradigmático e, mais, externou estar obstado à Administração (em sentido amplo,
FUNAI e MJSP) "rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra
indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema
1031".

 
II.4 - Dos caminhos administrativos, a partir da tutela provisória incidental, nos

autos do RE 1.017.365, submetido ao rito da repercussão geral
II.4.1 - Do aproveitamento dos precedentes do STF
 

13. Um primeiro questionamento que pode ser feito pelos órgãos/entidades competentes para a
prática de atos no seio de processos administrativos de demarcação de terras tradicionais (indígenas) é:
(i) estaria vedado à Administração (MJSP e FUNAI) a tomada de decisões nestes procedimentos,
direcionados à sua conclusão/finalização?

 
14. Em análise do comando dispositivo do decisum, não identificamos vedação absoluta para o
seguimento e juízo decisório administrativo nos procedimentos de demarcação de terras em curso. Na
linha do que se pode extrair do próprio PFE da SGCT e da decisão, o comando é mais restrito, a proibir
que se aproveite o Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU, para revisar.

 
15. Dito de outro modo, seria dado à Administração a tomada de decisões em processos
de reconhecimento da tradicionalidade, desde que não se esteja a aplicar o Parecer n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU. Quanto ao MJSP, a decisão singular do STF proíbe a expedição da portaria
declaratória dos limites da terra indígena, a que alude o art. 2º, §10, I, da Portaria n° 1.775, de 08 de
janeiro de 1996, mediante o aproveitamento do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU.

 
16. (ii) A tutela provisória do Ministro Relator veda o aproveitamento da jurisprudência do
próprio STF, no exercício das competências constitucionais e legais do MJSP, em demarcação de terras
indígenas? Entendemos que a resposta é negativa. Parece-nos que a ratio decidendi do julgado orienta
que não se aproveite as salvaguardas da PET 3388 de forma dissociada dos fatos que conferiram
suporte àquelas conclusões, de modo que, se a Administração realizar esforço argumentativo (na
motivação do ato) para demonstrar o liame, a semelhança fática entre o caso concreto e o precedente
que se pretende aproveitar, não incidiria em descumprimento.

 
17. É a intelecção, a contrario sensu, do seguinte trecho decisório:

 
"Assim, a pretensão de interpretar o julgado sem levar em consideração todo o contexto no
qual fora prolatado, aplicando as referidas salvaguardas de forma automática, não parece
coadunar-se coma melhor hermenêutica constitucional"
 

18. Em suma, em havendo a escorreita aplicação da técnica do distinguishing (ou da
comparação), para demonstrar a (des)semelhança entre o precedente que se pretende invocar e o
caso concreto sob análise administrativa (processo revisional ou de demarcação inaugural) estaria
autorizado à Administração impulsionar o feito, postura processual que, de todo modo, não depende da
vigência e eficácia do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU. A propósito e sem pretensões de
exaurimento do tema, compartilhamos, a seguir, breves considerações sobre como "aplicar"
validamente um precedente judicial, à luz dos ensinamentos da doutrina especializada sobre o tema.

 
19. As regras são vocacionadas ao aproveitamento pela técnica da subsunção. Já os verbetes
sumulares e os precedentes reclamam a técnica da comparação. Segundo a doutrina de DIERLE NUNES,
“raciocinar por precedentes é, essencialmente, raciocinar por comparações. Comparam-se situações,
fatos, hipóteses, qualidades e atributos" para extrair das comparações se há uma situação de similitude



forte ou fraca, a fim de definir o aproveitamento do precedente ao caso pendente de julgamento. Ou
seja, acaso queira justificar o aproveitamento do precedente, a argumentação jurídica deverá
demonstrar a SIMILITUDE FÁTICA.

 
20. É o aproveitamento, no processo administrativo, mutatis mutandis, do art. 489,
§1º , V, do CPC-15: "§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos;"

 
II.4.2 - Da possibilidade res idua l de consideração do Parecer n.º

001/2017/GAB/CGU/AGU
 

21. Se, de um lado, identificamos lastro jurídico para a sequência administrativa nos processos
de demarcação pelo aproveitamento de precedentes do Supremo Tribunal Federal, com as cautelas
explicitadas em tópico anterior, acerca do adequado diálogo entre a motivação do ato e os fatos da
decisão que funcionou como parâmetro, noutro giro, seria interpretação apressada compreender pela
inexistência de margem atual para que o Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU continue a funcionar
como vetor administrativo.

 
22. Isto porque a decisão abarca restrição ao juízo decisório revisional em virtude da
dissonância entre o procedimento inicial de demarcação e as orientações agasalhadas pelo supracitado
parecer. Por outro lado, smj, não nos parece existir óbice à consideração do ato normativo suspenso
como baliza de instrução dos autos administrativos, com diferimento do juízo decisório para
momento posterior ao advento da decisão final de mérito no RE, ante a sua vocação para a
vinculatividade, endo e extraprocessual.

 
II.5 - Da irradiação dos efeitos de futuro acórdão no RE 1.017.365 em face dos

procedimentos administrativos de demarcação pendentes (Da insegurança jurídica)
 

23. Os Tribunais de Superposição do Poder Judiciário Brasileiro (STJ e STF) foram constituídos
para emprestar a adequada exegese em matéria infraconstitucional (legislação federal) e constitucional,
de modo que seus pronunciamentos são, naturalmente, vocacionados a funcionarem como parâmetro-
modelo de aplicação, em homenagem a valores como isonomia, segurança jurídica e integridade.

 
24. Dessarte, a função da Corte Suprema não se adstringe à reforma de julgados ou mesmo a
solucionar casos concretos. Sua atuação transborda os interesses meramente inter partes, pelo que visa
orientar a atuação da sociedade e dos demais órgãos jurisdicionais, por meio da fixação da correta
exegese da norma constitucional (STF) ou infraconstitucional (STJ), com vista a criar uma norma-jurídica
geral, que possa ser aproveitada em outras ações.

 
25. Nessa linha, o entendimento do Ministro Gilmar Mendes. Ao reconhecer a multiplicidade de
recursos extraordinários que vinham sendo interpostos perante o Pretório Excelso, afirmou a
impossibilidade do seu funcionamento como uma simples Corte de Justiça, pelo que deixou implícita a
necessidade de mudança, para que os recursos em comento passassem a ser apreciados com um viés
objetivo. Observe-se o trecho que permite este raciocínio:

 
 “A fórmula da Lei n. 8.038, de 1990, pode ensejar a ilusão de que os Tribunais Superiores
podem continuar a ser Cortes de Justiça para cada caso concreto, o que é absolutamente
impossível, aqui ou alhures. De alguma forma, os diversos sistemas jurídicos acabam
encontrando mecanismos de racionalização para evitar que as Cortes Superiores se
ocupem de causas repetidas”. (Curso de Direito Constitucional, saraiva, 2014. p. 888).

 
26. Tal conclusão decorre do crescente aproveitamento dos precedentes emanados destes
Tribunais que, em sede de recursos extraordinários (aqui compreendidos o especial e o extraordinário,
strito sensu) e ações originárias, têm repercutido sobre os demais órgãos, cada vez mais, de forma
vinculante, sendo possível que, diante da não observância deliberada da decisão paradigmática,
sobrevenha a cassação do pronunciamento ou escorreita impugnação judicial do ato administrativo.

 
27. Pois bem, com estas breves linhas, objetivamos demonstrar que o produto do RE nº
1.017.365, por vocação uniformizadora, irradiará seus efeitos não só em face da atividade judicante,
mas sobre a função administrativa, sendo fundado o risco de invalidação de ato ou
procedimento concluído à revelia da rat io decidendi que se consolidará no recurso
paradigmático. Isto por que, diante de provável judicialização, se o desfecho administrativo se
divorciar das diretrizes do precedente vinculante, a dinâmica processual internalizada pelo
Codificador de 2015 orienta aos juízes a observância destes julgados, cuja aplicação apenas é
afastada pela demonstração de que são casos distintos (distinguishing) ou que há elementos fáticos que
permitem a defesa de sua superação (overruling).

 
28. Sobre a qualidade paradigma para futuros casos dos fundamentos determinantes do
julgamento em RE admitido pela repercussão geral, são as lições do Professor Guilherme Marinoni:

 
"Resolvida a questão, a solução formulada deverá disciplinar todos os casos idênticos (arts.



1.039 e 1.040). Vale dizer: as razões oriundas do julgamento servem tendencialmente
como precedente e nessa linha devem irradiar seus efeitos para todas as questões
idênticas e semelhantes". (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, RT, 4ª ed., 2018: p.
572).

 

29. A propósito, a Advocacia-Geral da União, por meio da Portaria n° 487, de 27 de julho de
2016, apresenta diretrizes aos Advogados da União com atuação nos órgãos de contencioso para a
redução do índice de litigiosidade, por meio de desistência de recurso, abstenção de resposta ou, até
mesmo, reconhecimento jurídico do pedido, norma alinhada e que homenageia o sistema de
precedentes do CPC-15, o que reforça provável insucesso na defesa de eventual ato administrativo
contrário a acórdão extraído do julgamento em repercussão geral.

 
30. Em termos objetivos, em advindo ato administrativo que se revele contraditório com o
precedente vinculante, o interessado prejudicado poderá alçar a controvérsia ao Poder Judiciário, que
afastará o aproveitamento do julgado se e somente se restar demonstrado que são casos distintos ou
que os fundamentos restaram superados (distinguishing ou overruling). Ausente estas circunstâncias, o
desfecho do feito será a invalidação do ato, para a conformação aos fundamentos jurídicos do julgado
vinculante. Observe-se a seguinte ementa, do STJ:

 
RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO DE RENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.ART. 1.040, II, DO CPC. DISTINÇÃO.
DESAPOSENTAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES RECEBIDOS PELO INSS. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTARQUIA FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO
AGRAVADO.1. Retornam os autos para novo julgamento por determinação da
Suprema Corte, para observância do paradigma em repercussão geral.2. O
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.256/SC, declarou, em repercussão geral,
que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar
benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à
'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8213/91".3. Assentou
a Suprema Corte, ainda, a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por
força de decisão judicial, até a proclamação do resultado do julgamento.4. Hipótese em que
o Tribunal de origem reconheceu o direito à desaposentação mediante a devolução dos
valores recebidos diante do gozo do antigo benefício, sem a impugnação pela Autarquia
Federal.5. Deve ser reconsiderado o aresto para manter a devolução do quantum  auferido,
tal como firmado no acórdão proferido em apelação, ante o trânsito em julgado para o
INSS.6. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial interposto
por Rubens Puff (art. 1.040, II, CPC).(AgRg no REsp 1225241/SC, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

 
31. Acrescente-se que a decisão ora objeto de ateste de executoriedade, conquanto não tenha
obstado revisões/decisões em processos administrativos de demarcação de terras indígenas, carece de
maior clareza sobre em quais hipóteses seria dado à Administração decidir, constitucionalmente, em
momento anterior ao julgamento de mérito do RE, por exemplo, se estaria repristinado o procedimento
então adotado anteriormente ao Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU e ao julgamento da PET 3388, se
remanesceria o aproveitamento, casuisticamente, dos precedentes da própria Corte - o que defendemos
-, para além da possibilidade de uma mudança na jurisprudência.

 
32. Nesta ordem de ideias e diante de decisões que determinaram o sobrestamento de
processos judiciais que debatam a tradicionalidade de terras e a posse indígena - comando aos juízes - e
a não revisão de procedimentos de demarcação de terras indígenas lastreada no Parecer n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU - diretriz à atividade administrativa -, identifica-se insegurança jurídica
para o exercício, pela Administração, de suas competências constitucionais na matéria, o
que pode recomendar o aguardo do julgamento do RE, ao menos, para a tomada de decisões
administrativas, postura que guardaria simetria com o status atual dos feitos judiciais (sobrestados,
por decisão do STF). 

 
33. Não quer isso dizer, como visto, que estariam obstadas decisões em processos
administrativos sobre a matéria, mas que a Administração, em homenagem à segurança jurídica, à
uniformidade, e ao princípio da proteção da confiança, em face dos destinatários dos processos de
demarcação - indígenas e não indígenas - pode avaliar a conveniência e oportunidade em sobrestar a
conclusão dos processos administrativos pendentes, até a finalização do julgamento no RE n° 1.017.365,
mesmo porque não é recomendável que a Administração pratique, neste momento, com base em tutela
provisória precária por excelência, atos que possam vir a ser irreversíveis, o que contrariaria a lógica do
§ 3º do art. 300 do CPC.

 
34. Apenas sugeriríamos, acaso a postura administrativa seja neste sentido, a expedição de ato
administrativo motivado, para que a omissão não seja interpretada como mora da Administração, mas,
sim, como o aguardo da definição de questão prejudicial.

 
III - CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
 

35. Em atenção às disposições do art. 11, I, da LC n° 73/93, do art. 9, V, da Portaria n° 1.075, de



21 de novembro de 2017 e da Portaria n° 1/2020 da CONJUR-MJSP, a CGCJ submete à sua deliberação as
seguintes conclusões e proposta de direcionamento:

 
i) De acordo com o PFE n° 00140/2020/SGCT/AGU, o ato enunciativo da SGCT elucida a
existência de tutela provisória incidental exarada no bojo do RE em Repercussão Geral n°
1.017.365 que removeu a eficácia do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU , até que
advenha julgamento final de mérito no recurso paradigmático e, mais, externou estar
obstado à Administração (em sentido amplo, FUNAI e MJSP) "rever todo e
qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com
base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031";
 

ii) Não identificamos vedação absoluta para o seguimento e juízo decisório administrativo
nos procedimentos de demarcação de terras em curso. Na linha do que se pode extrair do
próprio PFE da SGCT e da decisão, o comando é mais restrito, a proibir que se aproveite o
Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU, para revisar;
 

iii) A ratio decidendi do julgado orienta que não se aproveite  as salvaguardas da PET
3388 de forma dissociada dos fatos que conferiram suporte àquelas conclusões, de modo
que, se a Administração realizar esforço argumentativo (na motivação do ato) para
demonstrar o liame, a semelhança fática entre o caso concreto e o precedente que se
pretende aproveitar, não incidiria em descumprimento;

 

iv) Seria interpretação apressada compreender pela impossibilidade de que o Parecer n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU continue a funcionar como vetor administrativo, uma vez que
pode ser aproveitado adstrito à instrução processual, diferindo-se, para após a
superveniência do julgado vinculante, o juízo decisório;

 

v) O produto do RE nº 1.017.365, por vocação uniformizadora, irradiará seus efeitos não
só em face da atividade judicante, mas sobre a função administrativa, sendo fundado o
risco de invalidação de ato ou procedimento que se revele, ao final, incompatível
com a ratio decidendi que se consolidará no recurso paradigmático ;

 

v i ) Identifica-se insegurança jurídica para o exercício, pela Administração, de
suas competências constitucionais na matéria, o que pode recomendar o aguardo
do julgamento do RE, ao menos, para a tomada de decisões administrativas.
Apenas sugeriríamos, acaso a postura administrativa seja neste sentido, a expedição de ato
administrativo motivado, para que a omissão não seja interpretada como mora da
Administração, mas, sim, como o aguardo da definição de questão prejudicial;

 

vii) Corroborada a opinião, sugere-se sejam os autos tramitados à SECRETARIA-EXECUTIVA
DO MJSP, a PROCURADORIA-FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI, para cognição do
parecer e do PFE n° 00140/2020/SGCT/AGU, e à SGCT.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 07 de julho de 2020.
 
 

     Bruno Luiz Dantas de Araújo Rosa                                                 Giselli dos Santos
                    Advogado da União                                                                 Advogada da União

                        Coordenador-Geral de Contencioso Judicial                            Coordenadora-Geral de
Estudos e Pareceres                        

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por GISELLI DOS SANTOS, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 454819872 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GISELLI DOS
SANTOS. Data e Hora: 07-07-2020 13:44. Número de Série: 17451480. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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3625637                            08122.000599/2021-40

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

SERVIÇO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E CIDADANIA
 

OFÍCIO Nº 153/2021/SEDISC - CR-LISE/DIT - CR-LISE/CR-LISE/FUNAI
Itanhaém, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor 
RAFAEL DE MAGALHÃES BARROS FERNANDES 
Coordenador-Geral de Promoção da Cidadania - CGPC/DPDS 
Fundação Nacional do Índio

  

Assunto: Autorização de deslocamento - participação em reunião sobre educação escolar indígena 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08122.000142/2021-35.

  

Senhor Coordenador Geral,

  

1. Com a finalidade finalidade de deslocar-se  até o município de Ribeirão  Branco/SP, para
realizar tratativas relacionadas a demanda de abertura de unidade escolar para a aldeia Tekoá Ywy Itawerá,
comunidade indígena da etnia Tupi Guarani, localizada no município de Ribeirão Branco/SP,   parte das
atividades denominadas  "Articulações Institucionais",  contemplada no Plano Anual de Trabalho
2021 deste SEDISC/CR-LISE e devidamente aprovado pela Funai Sede, vimos encaminhar os documentos
abaixo relacionados, solicitando as providências necessárias para a autorização de deslocamento para
realização do trabalho:

 

SERVIDOR TRECHO DATA PLANO DE
VIAGEM

MINUTA
DE ITE

EMÍLIO PEREIRA
BARBOSA NETO

 Bauru/SP x Ribeirão
Branco/SP x Bauru/SP

07/12/2021 a
08/12/2021 SEI nº 3625531 SEI

nº 3625632

 

2. Ressaltamos que o crédito para enfrentamento da despesa já está disponível nesta CR-LISE,
uma vez que o PAT foi aprovado pela COPE/CGPC, restando apenas necessária a autorização de
deslocamento.

Atenciosamente,
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(Assinado Eletronicamente) 

ROBERTO CORTEZ DE SOUSA 
Coordenador Regional

Documento assinado eletronicamente por Roberto Cortez de Sousa, Coordenador(a) Regional, em
22/11/2021, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3625637 e
o código CRC F4BAB51A.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08122.000599/2021-40 SEI nº 3625637
 

Avenida Condessa de Vimieiros, 700, - Bairro Centro 
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3685424                            08122.000599/2021-40

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

SERVIÇO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E CIDADANIA

 

OFÍCIO Nº 166/2021/SEDISC - CR-LISE/DIT - CR-LISE/CR-LISE/FUNAI

Itanhaém, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
RAFAEL DE MAGALHÃES BARROS FERNANDES
Coordenador-Geral de Promoção da Cidadania - CGPC/DPDS
Fundação Nacional do Índio

  

Assunto: Cancelamento de Autorização de deslocamento 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08122.000142/2021-35.

  

Senhor Coordenador Geral,

  

1. Em  função  da  temporalidade,  solicitamos  cancelamento  da  Solicitação  de
Autorização para deslocamento do servidor abaixo citado, pois houve remanejo nas agenda o que
impossibilitou seu plano inicial.

SERVIDOR TRECHO DATA PLANO DE
VIAGEM

MINUTA DE
ITE

EMÍLIO PEREIRA
BARBOSA NETO

 Bauru/SP x Ribeirão
Branco/SP x Bauru/SP

07/12/2021 a
08/12/2021 SEI nº 3625531 SEI

nº 3625632

 

Atenciosamente,
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(Assinado Eletronicamente)
ROBERTO CORTEZ DE SOUSA

Coordenador Regional

Documento	assinado	eletronicamente	por	Roberto	Cortez	de	Sousa,	Coordenador(a)
Regional,	em	09/12/2021,	às	07:55,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3685424	e	o	código	CRC	CDEAAC6B.

Referência:	Caso	responda	este	OVcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08122.000599/2021-40 SEI	nº	3685424
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2727322                             00473.024000/2020-91

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PRESIDÊNCIA

DESPACHO PRESIDÊNCIA - PRES

REFERÊNCIA : 00473.024000/2020-91

INTERESSADO : FUNAI
Noelly Paciente Luz

ASSUNTO : Ação Civil Pública n. 0002177-25.2017.4.01.3605
PARA : PFE

 

PROVIDÊNCIAS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO (X) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Trata-se  do  DESPACHO n.  01366/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2713041),  o  qual
 opina no sentido de existência de interesse recursal. 

Trata-se de ação ajuizada pelo MPF em face de conflitos fundiários supostamente existentes na
área denominada Gleba São Pedro, situada no Município de Luciara/MT, sobretudo entre indígenas da etnia
Kanela do Araguaia e a sra. Noelly Paciente Luz, neta do antigo possuidor do local, sr. Lucio Pereira Luz. Foi
deferida  liminar  para  determinar  manutenção  de  posse  aos  indígenas  Kanela  do  Araguaia,  e  determinou
à FUNAI, no prazo máximo de 60 dias, promova a vistoria da área e delimite com mapa, de acordo com a coleta
dos pontos geográficos, os limites da área atualmente ocupada provisoriamente pelos indígenas, identificando os
confrontantes dentre outras medidas. 

Ocorre que no RE 1017365 o Ministro Edson Fachin,  por decisão monocrática,  suspendeu o
caráter  vinculante das salvaguardas fundiárias fixadas pelo próprio STF na PET 3388/RR. Assim, qualquer
prosseguimento de processo demarcatório, antes do referendo plenário dessa decisão monocrática, é temerário.
E ainda, na ADPF 709 o Ministro Luís Roberto Barroso determinou suspensão de todas as incursões em áreas
indígenas que puderem colocar em risco os seus ocupantes tradicionais em face da pandemia de Coronavírus.

Assim,  caso haja  consolidação do entendimento  fixado na  citada  decisão será  gerada grande
insegurança jurídica.  E,  ainda,  a  decisão a ser  combatida  é contrária à suspensão de efeitos do  Parecer n.º
001/2017/GAB/CGU/AGU, determinada pelo  Min.  Rel.  Edson Fachin  até  o  final  julgamento de  mérito  do
RE 1.017.365, bem como à determinação de que a FUNAI se abstivesse de rever todo e qualquer procedimento
administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que
seja julgado o Tema 1031, conforme exposto pelas manifestações da Procuradoria Federal Especializada.

Ressalta-se, ainda, quanto ao caso concreto, que a etnia Kanela do Araguaia, e os conflitos em
que participaram,   foi  objeto  da CPI  FUNAI-INCRA, havendo até  mesmo dúvidas  quanto a  real  existência
histórica da etnia, como se pode perceber do relatório final da CPI:
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"Em Junho/2015, como forma de “pressão” e retaliação ao não cumprimento da recomendação exarada pelo
Ministério  Público  Federal,  um  grupo  de  aproximadamente  100  (cem)  indígenas  da  suposta  etnia
“KANELA DO ARAGUAIA” invadiu uma área que compõe o que, por conta própria, resolveram delimitar
como território tradicional, no município de Luciara/MT. (...)
Estranha-se  muito  a  etnogênese  dos  supostos  indígenas  “KANELA  DO  ARAGUAIA”,  até  agora
simplesmente desconhecidos da literatura indigenista!!! O antropólogo JÚLIO CEZAR MELATTI, ao tratar
sobre  a  população indígena  brasileira,  esclareceu a  origem do dialeto  “APANIEKRÁ (KANELA)”,  da
língua “TIMBÍRA”, da família “JÊ” e do tronco “MACRO-JÊ” (Júlio Cezar Melatti,  Índios do Brasil,
Editora UNB, Brasília, 1993, pág. 45).
Por sua vez, o periódico “Povos Indígenas No Brasil”, 85/86, do Centro Ecumênico de Documentação e
Informação (CEDI),  reconhece como habitantes da região de Luciara/MT apenas os indígenas da etnia
“KAIAPÓ”,  “KARAJÁ”  e  “TAPIRAPÉ”,  sendo  a  etnia  “KANELA  APANIEKRA”  e  “KANELA
RANKOKAMEKRA” habitantes da região de Barra do Corda/MA, inclusive com áreas já devidamente
homologadas e regularizadas (“Terra Indígena Kanela”, com extensão de 125.212,00 ha; “Terra Indígena
Porquinhos”, com extensão de 79.520,00 ha).
Em consulta  ao  sitio  da  Fundação  Nacional  do  Índio  –  FUNAI  (06/03/2017)  costa  que  os  indígenas,
habitantes da região de Luciara/MT, são pertencentes às etnias "KARAJÁ”, “KRENÁK” e “TAPIRAPÉ”,
sem nenhuma menção sobre a desconhecida etnia “KANELA DO ARAGUAIA”.
Em Lista de Povos Indígenas no Brasil, divulgado pelo “Banco de Dados do Programa Povos Indígenas no
Brasil”,  Instituto  Socioambiental,  Agosto/2006,  consta  apenas  a  existência  da  etnia  “KANELA
APANIEKRA” e “KANELA RANKOKAMEKRA”, ambos habitantes  do Estado do Maranhão.  Consta
ainda  da  literatura  que  os  indígenas  da  etnia  “KANELA  APANIEKRA”  e  “KANELA
RANKOKAMEKRA” são habitantes  da  região de Barra  do Corda/MA e Fernando Falcão/MA (Povos
Indígenas No Brasil, 2001/2005, Instituto Socioambiental. (...) 
Em obra de JOSÉ MARIA GAMA MALCHER, ex-Diretor do Serviço de Proteção ao Índio (SPI),  foi
especificado de forma exaustiva, toda presença indígena no Brasil, não tendo sido nele encontrada qualquer
referência  sobre  a  existência  de  indígenas  da  etnia  “KANELA DO ARAGUAIA”,  e,  muito  menos  da
presença de indígenas da etnia “KANELA APANIEKRA” e “KANELA RANKOKAMEKRA” no Estado
de Mato Grosso (...)"

Assim, resta demonstrado a grande insegurança jurídica que pode ser causada pela decisão que
deferiu a manutenção da posse aos supostos indígenas e, ainda, a determinação de delimitação à FUNAI.

Razões pelas quais a FUNAI manifesta interesse em recorrer da referida decisão. 
Encaminho,  portanto,   à  PFE  para  ciência  do  posicionamento  ora  manifestado  e  proceda  às

providências subsequentes relativas ao manejo do recurso. 

 

Documento	assinado	eletronicamente	por	Maria	Rita	Alencar	Araújo	de	Sá,	Presidente	Subs7tuto(a),	em
30/12/2020,	às	10:35,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº
8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o
código	verificador	2727322	e	o	código	CRC	07203DB3.

Referência:	Processo	nº	00473.024000/2020-91 SEI	nº	2727322
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1564861                             08620.001751/2006-51

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - SECOP/COGAB/PRES/2019

ASSUNTO : Procedimento administrativo Terra Indígena Ka'aguy Mirim (SP).

INTERESSADO: Ministério da Justiça e Segurança Pública.

PARA A(S) UNIDADE(S): Diretoria de Proteção Territorial (DPT).

ENCAMINHAMENTOS

Prezados,

Considerando  o  lapso  temporal  transcorrido,  de  ordem  do  Senhor
Presidente desta Fundação restituo os presentes autos à DPT, para reanálise técnica por
parte de sua nova gestão.

Atenciosamente,

       Em 03 de setembro de 2019.

SECOP/COGAB - PRES/GABPR

Documento	assinado	eletronicamente	por	Ta#ane	Oliveira	Urzedo	Queiroz,	Chefe	de
Serviço,	em	03/09/2019,	às	09:29,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	1564861	e	o	código	CRC	71CECFD8.

Referência:	Processo	nº	08620.001751/2006-51 SEI	nº	1564861
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de Santa Catarina
6ª Vara Federal de Florianópolis

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 2º Andar - Bairro: Agronômica - CEP:
88025-255 - Fone: (48)3251-2565 - Email: scflp06@jfsc.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5007550-18.2015.4.04.7200/SC

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RÉU: SILVIO SAUL MULLER

RÉU: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

RÉU: ACERVO CONSTRUTORA LTDA - ME

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a
presente ação civil pública contra a FUNDAÇÃO NACIONAL
DO  INDIO  E  UNIÃO  FEDERAL,  com  o  objetivo  de
confirmação da tutela antecipada do item a, com a condenação das
rés em obrigação de fazer consistente na adoção das providências
administrativas  e  judiciais  necessárias  para  impedir  obras  e
invasões  na  terra  indígena  Cambirela,  no  município  de
Palhoça/SC,  bem como a  demolição  das  construções  ilegais  já
implantadas  e,  se  necessário,  a  recuperação  ambiental  de  tais
áreas.  Requereu também a confirmação da tutela  antecipada do
item  b  do  título  anterior,  com  a  condenação  da  ré  FUNAI  a
finalizar  e  a  apresentar  o  Relatório  Circunstanciado  de
Identificação  e  Delimitação  da  terra  indígena  Cambirela,  bem
como a iniciar e a prosseguir nas fases subsequentes do processo
de  demarcação  (diretamente  a  ré  União,  na  fase  final  de
reconhecimento do direito originário), através de cronograma a ser
juntado  aos  autos  desta  ação,  com  prazos  razoáveis.  Por  fim,
requereu fossem fixados prazo e penas de multa para o caso de
desobediência  às  determinações  aqui  referidas,  multa  esta  a
reverter em benefício da comunidade indígena cujo direito é aqui
invocado ou demandado.

Afirma  que  a  presente  ação  civil  pública  está
lastreada me documentação reunida nos atos do Inquerito Civil nº
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1.33.000.001810/2014-91, instaurado a partir do recebimento do
Ofício  nº  2266/2014,  no  qual  o  Delegado  da  Polícia  Federal
Roberto  de  Oliveira  Cardoso  informa  haver  recebido
representação do Coordenador Regional do Litoral Sul da FUNAI,
dando conta  de  que  particulares  estavam construindo um muro
próximo à casa da indígena guarani Etelvina Fontoura, em área
localizada no interior da terra indígena Cambirela, a qual está em
eterno  processo  de  estudos  para  fins  de  identificação  e
demarcação. Referiu que a representação da FUNAI para a polícia
federal foi instruída com mensagem eletrônica do servidor Nuno
Nunes,  que  destacou  que  servidores  da  Coordenação  Técnica
Local,  após a vistoria na área,  afirmaram que a construção que
invade  a  terra  indígena  a  ser  demarcada  ou  reconhecida  é
particular, destina-se à piscicultura e está a cerca de 30 metros da
casa da Cacique Eunice Foutoura. Em março de 2014, integrantes
da  comunidade  indígena  do  Cambirela  telefonaram  para  esta
PR/SC, relatando atos de invasão e de construções sobre a área
indígena. Esses fatos foram comunicados ao Chefe do Serviço de
Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas da FUNAI, o
Sr.  Ricardo  Leinig,  que  confirmou,  após  vistoria  in  loco,  a
presença  de  edificações  ilegais  no  interior  da  terra  indígena.
Sustentou que a demora na demarcação é responsável direta por
essa situação de risco e de espoliação. Juntou documentos.

Intimados, os réus prestaram informaçoes.

O pedido liminar foi indeferido.

Designada  audiência  de  conciliação,  não  houve
acordo.  O  Ministério  Público  Federal  pediu  a  citação  do
proprietário do muro.

Citada,  Acervo  Construtora  Ltda.  apresentou
contestação. Afirmou que não se trata de área demarcada, pois não
há processo finalizado neste sentido. Sustentou que a posse e a
propriedade do imóvel que se encontra guarnecida pela edificação
do muro em questão é da ré Acervo Construtora, por lei e direito.
Referiu  que  a  casa  da  India  Etelvina  encontra-se  a
aproximadamente 70 metros do muro edificado, sendo que não faz
fronteira com as terras de propriedade dos réus e sim com terras
do  outro  lado  da  rua  e  de  propriedade  de  outros  particulares.
Registrou que o imóvel das rés sempre foi cercado, sendo que os
índios não utilizavam com caminho cercado para irem até a escola
e  sim  utilizavam  o  acesso  através  da  rua  existente  no  local.
Informou  que  as  crianças  indígenas  passam  pela  Rua  Manoel
Silvino  da  Silva  para  terem  acesso  à  escola,  inclusive  com
permissão  da  senhora  Isabel.  Arguiu  a  ilegitimidade  da  parte
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autora.  Suscitou  a  ilegitimidade  passiva  dos  réus  particulares.
Argui a inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido.
Sustentou a falta de amparo legal e a inexistência de demarcação
da área. Juntou fotos e documentos.

A União também foi  citada  e  contestou.  Arguiu  a
impossibilidade  jurídica  do  pedido.  Suscitou  a  ilegitimidade
passiva  da  União.  Citou  as  informações  da  FUNAI.  Alegou  a
discricionariedade  administrativa.  Salientou  que  não  se  trata  de
área  demarcada.  Afirmou  que  estão  sendo  adotadas  as
providências necessárias, sendo assim, a apreciação meritória do
ato administrativo, de acordo com os postulados constitucionais e
administrativos vigentes. Sustentou a inexistência de risco de dano
irreparável. Juntou documentos.

A FUNAI também apresentou contestação. Arguiu a
ilegitimidade  passiva  da  FUNAI.  Afirmou  que  o  processo  de
demarcação  é  complexo  e  necessita  tempo,  não  podendo  o
Ministério  Público  querer  impor  um prazo  para  sua  realização.
Sustentou  que  as  terras  indígenas  são  aquelas  de  ocupação
tradicional,  um  vínculo  de  fato,  independente  do  Estado  e  da
legitimação do processo demarcatório, criações jurídicas. Referiu
que,  verificando-se  o  indício  de  que  a  ocupação  indígena  é
tradicional, a ocupação deve ser mantida até a conclusão do estudo
da FUNAI. Juntou documentos.

O  Ministério  Público  Federal  reiterou  o  pedido
liminar.

Deferido  o  pedido  liminar,  foram  arroladas
testemunhas.

Rejeitadas as preliminares,  foi  designada audiência
de instrução.

A ré Acervo Construtora juntou documento.

A FUNAI juntou documento.

Ouvidas  as  testemunhas,  as  partes  apresentaram
alegações finais.

Foi  determinada  inspeção  judicial,  a  fim  de
esclarecer dúvidas.

Realizada a inspeção judicial, as partes apresentaram
alegações finais novamente.
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Os autos foram conclusos para sentença.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa
da parte autora. Com efeito, o Ministério Público Federal possui
legitimidade para defender interesses dos indígenas,  tal  como a
realização  de  demarcação  de  reserva  indígena.  É  o  que  vem
entendendo a Jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
DEFESA  DA  POSSE  DE  TERRAS  INDÍGENAS.
POSSIBILIDADE.  LEGITIMAÇÃO  PROCESSUAL  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  NULIDADES
PROCESSUAIS.  PRELIMINARES.  FALECIMENTO  DE
ALGUNS  INTEGRANTES  DA  COMUNIDADE  INDÍGENA.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. REJEIÇÃO. TERRA
INDÍGENA.  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.  COMUNIDADE
FORMADA  POR  DESCENDENTES  DE  INDIGENAS.
APELAÇÃO IMPROVIDA. 1.  Hipótese  de apelação de pessoa
jurídica contra sentença, prolatada nos autos de ação civil pública,
que julgou procedente o pedido para condenar a pessoa jurídica
demandada, R. Companhia de Tecidos Rio Tinto, a se abster da
prática  de  quaisquer  atos  que  impliquem perturbação  da  posse
indígena sobre a área da Vila Monte-Mor/Regina, no Município de
Rio  Tinto/PB,  especialmente  onde  localizadas  as  moradias  dos
índios. 2. A preliminar que suscita nulidade processual em função
da ausência de representação processual do parquet não encontra
respaldo diante das funções que o constituinte originário atribuiu
ao Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso V da CRFB,
e art. 6º, inciso XI da LC 75/93. 3. Tampouco, é de se falar em
utilização indevida da ação civil pública em face do que dispõe
a  Lei  nº  7.347/85  sobre  a  legitimidade  ativa  do  Ministério
Público para propor a ação civil pública, destinada à defesa de
interesses  coletivos,  descabendo  reconhecer  restrições  à
atuação do órgão ministerial  e  da ação especial  mediante  a
imposição  de  requisitos  que  o  legislador  não  previu.  4.  O
arquivamento do processo administrativo, no qual se procedia à
identificação da área indígena, não prejudica a pretensão da tutela
judicial  deduzida  nos  presentes  autos.  5.  A  intimação  da  parte
contrária  a  respeito  da  alegação  da  parte  autora  sobre  o
arquivamento  do  processo  administrativo,  e  do  respectivo
documento  comprobatório,  não  se  mostrava  como  providência
necessária, quando ao julgador tal medida se mostraria inócua para
a continuidade do feito, de modo que nenhuma irregularidade se
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verifica  na  hipótese.  6.  Mostra-se  insubsistente  a  alegação  de
nulidade  da  sentença  por  não  terem  sido  refutadas  todas  as
alegações deduzidas contra a pretensão, seja em função da falta de
apreciação de questões suscitadas, seja em razão da ausência de
intimação do autor para juntada de documento acostado aos autos.
7. O falecimento de alguns integrantes da comunidade indígena,
antes do ajuizamento da demanda, não prejudica a propositura e o
regular andamento do feito, vez que o Ministério Público, como já
se disse, não era representante processual, mas o próprio titular da
ação, atuando em defesa dos interesses coletivos da comunidade
indígena.  8.  Não  há  que  se  falar  em  prescrição  do  direito
pretendido porque os títulos dominiais da parte recorrente são de
mais de vinte anos, prazo máximo previsto na lei civil vigente à
época da propositura da demanda (1997 - CC 1916). Entretanto, a
CRFB incluiu os indígenas dentro de um sistema jurídico próprio,
protegendo seus direitos mediante a imprescritibilidade, conforme
se observa no art. 231 da Carta Magna. 9. Na específica hipótese
dos autos, a perícia realizada constatou que a localização da Vila
Regina/Monte-Mor,  localizada  no  Município  de  Rio  Tinto/PB,
possui características urbanas, em função da existência de serviços
de água, energia elétrica, telefone, posto de saúde, pavimentação.
Entretanto,  em  que  pese  a  infraestrutura  instalada  na  região,
comprovou-se  que  as  terras  pertenciam  tradicionalmente  aos
índios Potiguaras, caracterizando-se, pois, como indígenas. 10. O
fato  de  outras  pessoas  habitarem a  região  não  descaracteriza  a
historicidade dos integrantes da tribo que lá se encontravam no
passado  remoto.  O  fato  de  o  Poder  Público  ter  sido  inerte  no
passado,  ao  não  proteger  a  área  em  questão,  não  autoriza  a
desqualificação das terras, já que o presente não apaga a história.
11. Devida a tutela judicial que determina a abstenção da prática
de  novos  atos  que  impliquem a  perturbação  da  posse  indígena
sobre  a  área  da  Vila  Monte-Mor/Regina,  especialmente  nas
moradias  dos  índios  identificados  nos  autos.  12.  Apelação
conhecida e improvida.
(AC 200205000147290, Desembargador Federal Janilson Bezerra
de Siqueira,  TRF5 -  Terceira  Turma,  DJE -  Data::07/03/2017 -
Página::46.)

Por outro lado, não vislumbro ilegitimidade passiva
das  rés  particulares,  eis  que  a  petição  inicial  narra  que  teriam
erguido muro que impediria a passagem das crianças indígenas em
direção  à  escola.  Assim,  qualquer  particular  que  erguesse
construções  e  limitasse  o  direito  dos  indígenas  poderia  ser
acionado.

De outra parte,  não há que se falar  em inépcia da
inicial ou impossibilidade jurídica do pedido. Com efeito, o artigo
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231 da Constituição Federal assegura o direito da demarcação de
terras  indígenas  e  descrito  na  petição  inicial,  possibilitando  a
perfeita compreensão do direito vindicado. Assim, não há que se
falar em impossibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão foi
claramente  descrita  na  petição  inicial,  proporcionando   a  mais
ampla defesa.

Saliente-se  que  o  direito  à  demarcação  de  terras
indígenas náo se constitui em norma de conteúdo programático,
mas de conteúdo concreto.

Também  não  há  que  se  falar  em  ilegitimidade
passiva por parte da União. É que a União, através do Ministério
da Justiça, é responsável por iniciar e homologar as demarcações
de  terras  de  indígenas,  reconhecendo  e  protegendo  os  direitos
indígenas.  Assim,  apesar  de  não  atuar  diretamente,  tal  como a
FUNAI, que presta assistência direta, é a União que decide, em
última  análise  pela  demarcação  e  homologação  das  terras
indígenas.

Outrossim,  não  há  que  se  falar  em  ilegitimidade
passiva por parte da FUNAI. É que, apesar de União dar início ao
processo  demarcatório,  a  FUNAI  é  que  realiza  a  pesquisa  de
campo  e  concretiza  a  demarcação,  protegendo  o  direito  dos
indígenas envolvidos.  Assim, depende do trabalho da FUNAI a
concretização da demarcação da área indígena, razão pela qual é
parte legítima.

Quanto  ao  mérito,  alegam  os  réus  Acervo
Construtora  Ltda.  e  Sílvio  Saul  Muller  a  inexistência  de
demarcação da área indígena.

Ora, o objeto da ação é justamente a realização da
demarcação da terra indígena, conforme previsto no artigo 231 da
Constituição Federal:

"São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização
social,  costumes,  línguas,  crenças  e  tradições,  e  os  direitos
originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,
competindo à União demarcá-las,  protegê-las e fazer respeitar
todos os seus bens."

Assim sendo, sabendo da existência de indígenas há
décadas  no  local,  deveria  a  União  ter  iniciado  o  procedimento
demarcatório, a fim de evitar invasões e construções de muros e
cercas, de modo a inviabilizar o direito de ir e vir dos indígenas.

Com  efeito,  mesmo  sendo  procedimento  de  alta
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complexidade, que demanda considerável quantidade de tempo e
recursos  diversos  para  atingir  os  seus  objetivos,  a  União  e  a
FUNAI  deveria  ter  realizado  estudos,  a  fim  de  verificar  a
possibiidade  da  demarcação  e  delimitação  da  terra  indígena
cambirela.

Neste sentido, não cabe ao Poder Judiciário entrar no
mérito do procedimento demarcatório, mas apenas determinar que
seja  realizado  estudo  de  modo  a  verificar  a  existência  dos
indígenas e a possível demarcação.

É  que,  como a  União  e  a  FUNAI  não  realizaram
nenhum estudo, a fim de verificar a possibilidade de demarcação,
cabe a intervenção do Poder Judiciário, no sentido de proteger o
direito dos indígenas.

Com  efeito,  foi  realizada  inspeção  judicial,  tendo
sido constatado que o território onde os indígenas habitam está
totalmente cercado por muros, impossibilitando o acesso à escola
pelas  crianças  indígenas.  As  crianças  precisam  andar  pelo
acostamento da BR 101 em trecho altamente perigoso, o que foi
constatado na inspeção judicial, eis que ninguém se encorajou a
andar no acostamento ao lados dos carros em alta velocidade, já
que havia risco de atropelamento.

Neste  sentido,  os  proprietários  ou  possuidores  ao
redor  da  terra  indígena  estão  a  prejudicar  o  território  indígena.
Caso houvesse a União e a FUNAI realizado a demarcação, não
teriam sido levantados muros e não haveria a impossibilidade de
acesso à escola pelas crianças indígenas.

Saliente-se  que  a  Constituição  Federal  estabelece
que são nulos os atos de ocupação ao redor das terras indígenas,
como explica o artigo 231, § 6º da Constituição Federal,  assim
enunciado:

"São  nulos  e  extintos,  não  produzindo  efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e
a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser  lei  complementar,  não  gerando  nulidade  e  a  extinção
direito à indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé."

Por  conseguinte,  a  construção  de  vários  muros
cercando  o  território  indígena  acaba  por  prejudicar
demasiadamente  a  subsistência,  pois  reduz  significativamente  o
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território  e  prejudica  o  direito  de  ir  e  vir,  como constatado  na
inspeção judicial.

Assim  sendo,  constata-se  a  demora  patente  da
administração pública na delimitação da terra indígena Cambirela,
em descumprimento ao comando constitucional previsto no artigo
231 da Constituição Federal.

Tal atraso tem servido apenas acirrar os ânimos entre
os  indígenas  e  particulares,  levando  a  ameaças  e  até  mesmo
violência,  gerando  incluisive  até  mesmo  ação  criminal.  Assim,
devem ser fixados prazos para o início e conclusão do processo de
demarcação e delimitação da terra indígena Cambirela, sob pena
de restar seriamente violado o artigo 231 da Constituição, que não
é uma norma programática, mas exige atos concretos e definidos
da Administração Pública.

Com efeito, transcorridos mais de vinte anos desde
da Constituição Federal de 1988, não se admite mais a mora na
delimitação da terra indígena. Assim já decidiu a Jurisprudência
em caso semelhante:

CONSTITUCIONAL  E  INDÍGENA.  REMESSA
OFICIAL  E  APELAÇÕES.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IDENTIFICAÇÃO  E  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS
INDÍGENAS.  OBRIGAÇÃO  IMPOSTA
CONSTITUCIONALMENTE.  ART.  231,  DA CF/88.  ART.  67,
DO  ADCT.  LEI  Nº  6.001/73.  DECRETO  Nº  1.775/96.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FUNAI E  DA
UNIÃO.  DESCUMPRIMENTO  POR  OMISSÃO.
RECONHECIMENTO.  FIXAÇÃO  DE  PRAZO  PARA  A
CONCLUSÃO  DO  PROCEDIMENTO.  NECESSIDADE.
TRANSCURSO  DE  MAIS  DE  VINTE  ANOS  DESDE  A
PROMULGAÇÃO  DO  TEXTO  CONSTITUCIONAL  SEM  A
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA INDIGENISTA.
DANOS  MORAIS  COLETIVOS  NÃO  CONFIGURADOS.  1.
Remessa oficial e as apelações interpostas pelo MPF (autor) e pela
UNIÃO (ré, juntamente com a FUNAI) contra sentença que julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  de  ação  civil  pública,
condenando as demandadas em obrigação de fazer, consistente na
identificação, delimitação e demarcação da terra indígena Fulni-ô
de  Águas  Belas/PE,  nos  prazos  a  serem  fixados  em  fase  de
cumprimento de sentença, rejeitando, contudo, a pretensão autoral
de condenação das rés em indenização por danos morais coletivos.
2.  O  art.  231,  da  CF/88,  atribui  à  UNIÃO  a  competência  de
demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O fato
de  o  Decreto  nº  1.775/96  incumbir  a  FUNAI  de  realizar  os
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procedimentos  iniciais  do  processo  demarcatório,  instruindo-o,
para que o Ministério da Justiça decida, não retira a legitimidade
da  UNIÃO de  integrar  o  polo  passivo  da  demanda  em que  se
busca a implementação da demarcação. Frise-se que, se a FUNAI
não atua, na forma devida, na proteção dos indígenas, a UNIÃO
passa a ter o dever de agir, cabendo-lhe, a propósito, adotar todas
as medidas necessárias à proteção da posse dos silvícolas sobre as
terras  que  ocupam,  segundo  o  art.  36,  da  Lei  nº  6.001/73.
Preliminar  de  ilegitimidade  passiva  da  UNIÃO  rejeitada.  3.
Quanto ao interesse processual do autor, é manifesto, em termos
de necessidade e de utilidade da prestação jurisdicional almejada,
diante da não finalização do processo de demarcação das terras
indígenas até a presente data. É certo que o STF definiu que o
marco temporal previsto no art. 67, do ADCT da CF/88, "se trata
de  um  prazo  programático  para  conclusão  de  demarcações  de
terras indígenas dentro de um período razoável" (Primeira Turma,
RMS  26212/DF,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  julgado  em
03.05.2011). Por prazo programático não se pode entender prazo
indefinido  ou  infindo,  mas  sim  o  prazo  que,  devidamente
contextualizado  e  em  atenção  à  complexidade  da  situação,  é
possível de ser realizado, em termos razoáveis. In casu, há mais de
vinte anos, o grupo indígena FULNI-Ô aguarda, sem resposta, a
identificação,  a  delimitação  e  a  demarcação  das  terras  por  ele
tradicionalmente ocupadas, em atendimento à determinação do art.
67, do ADCT da CF/88, e segundo as regras pertinentes (Lei nº
6.001/73  e  Decreto  nº  1.775/96),  sendo  patente  a  mora
administrativa,  por  tempo excessivo,  e  restando  demonstrado  o
interesse  processual  do  autor.  4.  Não  configura  ingerência
indevida do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa
sua atuação no sentido de impor à Administração Pública omissa o
cumprimento  de  política  pública  constitucionalmente  definida  e
suficientemente  detalhada  pela  legislação  infraconstitucional,
notadamente quando já iniciada atuação administrativa reveladora
da conveniência e da oportunidade da implementação da medida,
sem que tenha tido prosseguimento, por ineficiência do aparato do
Estado. 5. No caso concreto, em outubro de 1993, findou o prazo
de cinco anos previsto no ADCT, para a conclusão da demarcação
das terras indígenas. Até aquele momento, nenhuma providência
havia sido tomada, em relação à identificação e à demarcação das
terras do grupo indígena Fulni-ô de Águas Belas/PE. Apenas em
1995, houve um primeiro movimento da Administração Pública,
no  sentido  de  adoção  de  algumas  providências  voltadas  à
demarcação. Com essa movimentação, o Poder Público sinalizou a
conveniência  e  a  oportunidade  da  medida,  de  modo que  não  é
correto afirmar que o Poder Judiciário está se antecipando ao juízo
administrativo,  quanto  a  se  tratar  de  momento  conveniente  e
oportuno.  Depois  de  idas  e  vindas  e  da  constituição  de  vários
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grupos técnicos e de trabalho, a última remontando a 2009, além
da  existência  de  reunião  ocorrida  em  2012  com  lideranças
indígenas,  o  processo  demarcatório  não  chegou,  ainda,  ao  seu
término.  6.  Constata-se,  portanto,  a  demora  patente  da
Administração Pública na delimitação das terras indígenas em
comento, em descumprimento ao comando constitucional. Esse
atraso  tem  servido  a  incrementar  os  conflitos  de  terras  na
região, levando instabilidade e violência à comunidade, como
destacado  na  sentença.  Portanto,  não  merece  reforma  a
sentença, na parte em que condenou os entes públicos omissos
a  cumprir  a  obrigação  de  fazer  consistente  em  identificar,
delimitar e demarcar a terra indígena Fulni-ô. 7. No entanto, a
sentença merece reforma na parte que deixou para fixar prazos na
fase de cumprimento. A demora excessiva em cumprir o preceito
constitucional  e  a  gravidade  das  consequências  decorrentes  da
prolongada omissão administrativa,  sobretudo na perspectiva da
incerteza, da insegurança, da instabilidade social e do acirramento
das disputas por terras, da violência e do ódio, aconselham que o
Poder Judiciário fixe um prazo máximo razoável para conclusão
do processo demarcatório.  Sem perder de vista  a  complexidade
própria do processo demarcatório, a jurisprudência tem definido
como tempo  razoável  o  prazo  de  vinte  e  quatro  meses  para  a
conclusão dos procedimentos dessa natureza, contados a partir do
trânsito em julgado do comando sentencial. Precedente do STJ. 8.
É de se indeferir o pleito de condenação da UNIÃO e da FUNAI a
indenizar  por  supostos  danos  morais  coletivos,  em  razão  da
demora, porque, bem ou mal, a demarcação pode, ou não, ocorrer
e pode abranger área menor ou maior do que a esperada. Assim,
mantém-se a sentença nessa parte. 9. Remessa oficial e apelação
da UNIÃO desprovidas. Apelação do MPF parcialmente provida
para a fixação de prazo de cumprimento da obrigação de fazer.
(APELREEX  00000588420134058305,  Desembargador  Federal
Élio Wanderley de Siqueira Filho, TRF5 - Primeira Turma, DJE -
Data::12/08/2016 - Página::47.)

Com efeito, como bem mencionou o decisum acima
citado,  o  fato  de  outras  pessoas  habitarem  no  local,  não
desqualifica  a  terra  indígena,  mas  apenas  gera  a  urgência  na
delimitação, a fim de que cessem os atos de turbação e violação
dos direitos indígenas.

Desta  forma,  a  reserva  indígena  deverá  ser
delimitada, sendo nulos os títulos de propriedade de cercam a área
indígena, devendo ser possibilitada alguma passagem para que as
crianças indígenas possam ter acesso à escola, sob pena de restar
violado o direito de ir e vir e o direito à educação das crianças
indígenas.
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Ante o exposto julgo procedente o pedido veiculado
pelo Ministério Público Federal para: a) condenar as rés União e
FUNAI  em  obrigação  de  fazer,  consistente  na  adoção  das
providências administrativas e judiciais necessárias para impedir
obras e  invasões na terra indígena Cambirela,  no Município de
Palhoça/SC,  bem como a  demolição  das  construções  ilegais  já
implantadas  e,  se  necessário,  a  recuperação  ambiental  de  tais
áreas,  b)  a  condenação  da  FUNAI a  finalizar  e  a  apresentar  o
Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da terra
indígena Cambirela, bem como a iniciar e a prosseguir nas fases
subsequentes do processo de demarcação (diretamente a ré União,
na fase final de reconhecimento do direito originário), através de
cronograma a ser juintado aos autos desta ação, no prazo de 60
dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 ao dia, c)
condenar  os  réus  particulares  Silvio  Saul  Muller  e  Acervo
Construtora Ltda. Me a realizarem a imediata demolição do muro
no prazo de dez dias ou de qualquer outra construção que esteja
violando o direito de ir  e vir  da comunidade da Terra Indígena
Cambirela,  especialmente o caminho entre a Aldeia e a Escola,
bem como se abstenham de realizar novas construções no interior
da terra indígena, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 ao dia.

Não há condenação em honorários advocatícios, eis
que o autor é o Ministério Público Federal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por MARCELO KRÁS BORGES, Juiz Federal, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução
TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do
documento  está  disponível  no  endereço  eletrônico  http://www.trf4.jus.br
/trf4/processos/verifica.php,  mediante  o  preenchimento  do  código  verificador
720002114441v16 e do código CRC f9b8179d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO KRÁS BORGES
Data e Hora: 21/08/2017 16:10:56
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Informação Técnica nº 15/2020/Segat - CR-LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS-FUNAI

Em 30 de setembro de 2020

Aos Senhores

Eliano de Barros Santos Lira - Chefe do SEGAT

Eduardo Remus Cidreira - Coordenador Regional 
 

Assunto: Abertura de Vala Para Construção de Muro em Área Lindeira à Aldeia da Terra
Indígena Cambirela - Palhoça/SC.
1. Trata-se de denúncia encaminhada às 09h48, do dia 28/09/2020, via aplicativo de
mensagens WhatsApp, por Sorian Souza (SEI nº 2505481), moradora de núcleo residencial da face
leste da Terra Indígena Cambirela - TI Cambirela, por meio da qual relata aterramento de terreno ao
lado da Aldeia. Em seguida, já às 14h38 do mesmo dia, a indígena enviou uma série de fotos
anexadas à presente Informação Técnica (SEI nº 2505488).

2. Segundo Sorian, a comunidade da TI Cambirela estava apreensiva em relação ao que
acreditava ser o início de mais uma obra em área da terra indígena.

3. Esta  área,  segundo  os  diálogos  permanentes  existentes  entre  CR-LIS/Funai  e  a
comunidade,  além  de  ser  reivindicada  no  processo  de  demarcação  da  TI  Cambirela  (SEI  nº
08620.015381/2014-40), é pleiteada com base no art. nº 33, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
em potencial processo a ser instaurado pelo empreendedor do "Residencial Brisas do Oceano" (SEI
nº  08620.006142/2018-22),  enquanto  medida  compensatória  no  âmbito  da  regularização   do
licenciamento deste empreendimento. 

4. No atual momento, a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental -  CGLIC,
está analisando o ECI que já foi aprovado pela comunidade indígena em reunião virtual realizada
em 23/07/2020. Assim, a comunidade aguarda o detalhamento desta ação na construção do Projeto
Básico Ambiental - ECI/PBA, para que possa oficializar o pleito pela área da atual denúncia.

5. Segundo Etelvina Fontora, cacique da TI Cambirela, que mantém residência fixa na
Atual aldeia a cerca de trinta anos - e que ainda jovem presenciou a pavimentação da rodovia BR
101 - a área reivindicada era intensamente utilizada pela comunidade até o momento no qual, ainda
segundo ela, foi cercada e as pessoas que cuidavam começaram a utilizar veneno para manter a
divisa limpa. De acordo com Etelvina: 

"(...)...daí não deu mais pra usar, né. Até um pé já grande de Jambolão que eu tinha plantado
ali morreu. Você acha que eu vou ficar plantando ali  para colocarem veneno e matar as
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plantas? Não, né! Por exemplo, agora, você acha que adiantaria ter plantado alguma coisa
ali? Acha que na hora de jogarem toda aquela terra que você viu, eles respeitariam o que eu
plantei? Claro que não? Então enquanto está assim eu não vou poder usar! E tá assim. A
gente não pode derrubar o muro que já tá construído ali no fundo, não pode plantar do lado,
mas os outros não índios vêm e fazem o que querem. Levantam muro, constroem prédio, e a
gente não pode nada, Vai sobrando cada vez menos da nossa terra pra gente, até que vire
nada."

6. Onde Etelvina fala "toda aquela terra que você viu", se refere já a fiscalização que
efetuamos sobre a denúncia apresentada pela comunidade indígena, ainda à tarde, no mesmo dia.
No local, fomos recebidos, e autorizados a entrar no terreno, peça engenheira civil Eduarda Zanco,
da  empresa   Scire  Empreendimentos  (responsável  pela  construção  do  Residencial  Brisas  do
Oceano), e pelo encarregado da empresa Irmão Xavier, Alexandre Carlos Xavier. 

7. Segundo Eduarda e Alexandre informaram, os montes de terra, as edificações e os
materiais de construção que estão depositados no terreno lindeiro à Aldeia não estão relacionados a
potencial obra que ocorrerá nesse mesmo terreno, mas a própria obra do Residencial Brisas do
Oceano, cujos responsáveis alugaram a área do Sr. Souza para utiliza-la como canteiro de obras até
a sua conclusão. De acordo com Eduarda, os montes de terra estão ali provisoriamente até que as
fundações de uma das torres do empreendimento ao lado sejam concluídas, quando voltarão para o
local de onde foram retiradas para fechar o buraco cavado. 

8. Alexandre  informa,  ainda,  que  a  vala  cavada  a  14  metros  de  uma das  casas  da
Aldeia  e,  a  20  metros  de  outra  casa  -  ver  mapa  (SEI  nº  2505496),  não  tem  relação  com  o
empreendimento Brisas do Oceano, a não ser pela oportunidade que o Sr, Souza viu em contratar
mão de obra da Irmão Xavier que já frequentava cotidianamente a região. Em outras palavras, de
acordo com Alexandre, o dono do terreno lindeiro à Aldeia contratou diretamente a Irmão Xavier
para construir um muro. 

9. Quando da devolutiva das  informações dos  dois  parágrafos  anteriores  a  Cacique
Etelvina, a mesma afirmou que é contrária tanto às movimentações de terra no terreno ao lado da
aldeia e, sobretudo e com muita ênfase, à construção de mais um muro nas imediações de sua
residência. Para ela, isso representa uma ação contínua que visa dificultar cada vez mais os trânsitos
dos membros da Aldeia por áreas constitutivas da própria Terra Indígena Cambirela. 

10. De acordo com o até aqui exposto, e passando a considerar os termos da Ação Civil
Pública - ACP,  nº 5007550-18.2015.404.7200 (SEI nº 00435.009275/2019-17), que entre outras
medidas,  condena  a  União  Federal  e  FUNAI a  adotar  providências  administrativas  e  judiciais
necessárias  para  impedir  obras  e  invasões  na  terra  indígena  Cambirela,  no  Município  de
Palhoça/SC, passamos a sugerir os encaminhamentos que seguem.

a) solicitar à Procuradoria Federal Especializada junto à Funai - PFE, instauração
de ação com objetivo de impedir  a  sequência da construção do muro na área
lindeira à Aldeia Indígena, bem como o fechamento da vala aberta para que a sua
existência  não  venha  a  comprometer  a  paisagem  da  aldeia  por  processos
erosivos; 

b) consultar  a  Fundação  Cambirela  do  Meio  Ambiente  -  FCAM,  sobre
necessidade  de  licenciamento  ambiental  para  tal  perfil  de  obra  e,  em  caso
positivo, se a mesma está licenciada;

c) encaminhar ofícios com a presente denúncia da comunidade indígena e com a
presente  Informação Técnica,  ao Instituto  Brasileiro  do Meio Ambiente  e  dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, e ao Departamento de Polícia Federal -
DPF, uma vez que a parte autora da ACP acusa, com recorrência, que a Funai
deveria, mas não comunica alterações na área pleiteada enquanto Terra Indígena a
tais órgãos federais. 
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d) encaminhar  os  procedimentos  acima  ao  responsável  pela  obra  que  visa
construir o muro em área lindeira à Aldeia, Sr. Souza, para que o mesmo tenha
ciência da ACP e das medidas judiciais que a Funai é obrigada a adotar, de modo
que o mesmo seja possuidor de todas as informações que se relacionam com a sua
intenção, para que ele tenha condições de tomar suas decisões com o máximo
possível de transparência do poder público federal. 

e) encaminhar ao MPF as medidas adotadas pela Funai, de modo a manter um
diálogo interinstitucional transparente em relação ao que tem sido feito no âmbito
da condenação imputada à União Federal e à Funai. 

11. Por fim, para que parte da fala da Cacique Etelvina tenha sentido pleno ("A gente
não pode derrubar o muro que já tá construído ali no fundo, não pode plantar do lado, mas os outros
não índios vêm e fazem o que querem. Levantam muro, constroem prédio, e a gente não pode nada.
Vai sobrando cada vez menos da nossa terra pra gente, até que vire nada."), é imperativo considerar
a relação sinérgica do caso em tela com a série  de outras alterações às quais a Terra Indígena
Cambirela  é  submetida enquanto não ocorre,  no mínimo,  a  delimitação da Terra  Indígena.  Se,
por um lado é fato que a falta de um perímetro oficial dificulta e traz inseguranças ao trabalho de
fiscalização e monitoramento da Terra Indígena, por outro, existe a mesma factualidade - anterior
inclusive à regularização fundiária da área - de que a Terra Indígena existe e, que se nada for feito,
as previsões de Etelvina Fontora se concretizarão. Haja vista, o já relatado no presente documento
(muro construído, o Residencial Brisas do Oceano, a intenção de construção de um novo muro
em concreto), e outras alterações, ou intenções manifestas, que seguem:

a) ECI  Terra  Indígena  Cambirela  -  Empreendimento  Residencial  Brisas  do
Oceano  Empreendimentos  Imobiliários  SPE  LTDA  -  Capítulo  5  -
Desenvolvimento Regional e Sinergia de Atividades ou Empreendimentos  (pp.
62-66): (1) linha de transmissão; (2) especulação imobiliária; (3) malha urbana;
(4) processos abertos no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM,
com vistas a exploração mineral. Todas intenções sobre áreas de inequívoco uso
tradicional da comunidade da Terra Indígena Cambirela. Ver mapa extraído do
ECI (SEI nº 2506639). 

b) ECI  Terra  Indígena  Cambirela  -  Empreendimento  Residencial  Brisas  do
Oceano Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA (pp. 63,64):

A relação  com o  entorno  da  aldeia  é  permeada  de  conflito  devido  à  pressão  dos  não-
indígenas, levando os Guarani a viverem com insegurança, o que alimenta a reivindicação
pela demarcação da terra indígena. As ameaças e conflitos vêm de longa data. A violência
explícita  ou  velada  estende-se  há  anos.  Em  2009  não  indígenas  incendiaram  casas  da
comunidade indígena. O fogo consumiu uma casa onde viviam 9 pessoas (6 adultos e 3
crianças) e uma casa de reza (opy) usada para realização de rituais. Esta ação foi feita por
uma família residente acima de onde hoje está localizada a moradia de Indira, filha de Dona
Etelvina. Depois de atear fogo nas casas,  os agressores deram tiros e soltaram fogos de
artifício para ‘comemorar a destruição’. A Polícia Federal e peritos do Instituto Geral de
Perícias  investigaram o  incêndio  e  os  malfeitores  foram 64  descobertos,  processados  e
condenados. Segundo Dona Etelvina, “sempre houve ameaça dos não indígenas”.

c) Informação Técnica nº 7/2020/Segat - CR-LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS-FUNAI
(SEI nº 2199031): (1) rompimento intencional de sistema de coleta de água para
abastecimento  da  Aldeia;  (2)  supressão  vegetal  de  Área  de  Preservação
Permanente - App, da beira do rio Cambirela em área de intenso uso tradicional.

d) Processo (SEI nº 08128.000685/2019-88): incêndio, aparentemente criminoso,
ocorrido  na  madrugada  do  dia  03  de  dezembro  de  2019,  na  Terra  Indígena
Cambirela. 

12. *Em tempo: no momento em que esta Informação Técnica foi concluída, incluindo
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a sua assinatura, recebemos informação de Sorian, afirmando que o Sr. Souza foi até a Aldeia e,
que, segundo o que pode presenciar da conversa, houve um diálogo cordial com a Cacique Etelvina
em sentido de consenso sobre a possibilidade de construção de muro. Assim, aguardamos para
submeter o presente texto às autoridades superiores da CR-LIS para que pudéssemos conversar
com a Sra. Etelvina e nos certificarmos de sua posição acerca da construção do muro. Segundo a
mesma:

"(...)  ele  vai  fazer  o  muro.  E  adianta  falar  alguma  coisa?  Não  adiantou  nem  na  Dra.
Analúcia,  né.  (...)  Ele vai  fazer igual,  não adianta.  Ele vai  fazer.  Não adianta dizer  não
porque ele vai fazer igual."

13.      Quando perguntamos a ela: a Sra. quer que a Funai se coloque contra o muro ou
autorize?

Eu queria que fosse contra, né! Eu não queria, né, mas eles vão fazer igual. Não adianta
dizer não. Ele vai fazer e pronto. Adiantou aquela vez do prédio? Adiantou eu falar? Veio
Paulo, veio não sei quem. Bateram foto, fizeram isso mais aquilo. Era foto de manhã, de
tarde, de noite, de madrugada. Adiantou alguma coisa? Não! (...)  A Sorian tem as fotos
ainda, que ela achou, quando eles estavam derrubando o mato, ali,  todas as árvores [em
referência ao Residencial Brisas do Oceano]. (...) Ele [Souza] botou um monte de coisa
aqui, que é pra segurança de vocês, para os moradores do prédio não pularem aqui para
dentro. Ele veio com esse argumento, né. (...) Eu sou contra, né, mas fazer o que? Ele vai
fazer igual. Ele tem dinheiro, né, Ricardo. Eu não tenho!

14. Fica claro, portanto, que a a Sra. Etelvina é objetivamente contrária à construção de
mais um muro no entrono de sua casa.

15. A insegurança demonstrada no diálogo não se refere a algum tipo de dúvida em
relação aos  prejuízos que entende que o muro trará à dinâmica da Aldeia, mas às experiências
pregressas nas quais a sua objetiva contrariedade a alterações na paisagem da Aldeia foi frustrada
diante  da  observação  cotidiana  do  prosseguimento  e  conclusão  do  que  tentou,  sem  sucesso,
impedir. 

16. É o que temos a informar. 

Ricardo de Campos Leinig
Indigenista Especializado 

Ceinte e de acordo, 

Eliano de Barros Santos Lira
Chefe do SEGAT

Documento	assinado	eletronicamente	por	Ricardo	de	Campos	Leinig,	Indigenista
Especializado(a),	em	30/09/2020,	às	16:59,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Eliano	de	Barros	Santos	Lira,	Chefe	de	Serviço,	em
30/09/2020,	às	17:51,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.
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A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2505557	e	o	código	CRC	70E86513.

Referência:	Processo	nº	08128.000519/2020-15 SEI	nº	2505557
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2509902                            08128.000519/2020-15

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

SERVIÇO DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL

 

OFÍCIO Nº 119/2020/SEGAT - CR-LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS/FUNAI

São José - SC, 01 de outubro de 2020.

Senhor

GABRIEL FELIPE HINKE ZANIN
Procurador Federal
Advocacia Geral da União - AGU / Procuradoria Federal Especializada Junto à Funai em Chapecó
Rua Mascarenhas de Moraes, 230-E, Sala 01, Residencial Natal, Jardim América
89.803-600 - Chapecó - SC

  

Assunto: Digite aqui o texto do Assunto em negrito.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08128.000519/2020-15.
  

Senhor Procurador Federal,

  

1. Cumprimentando-o, vimos por meio deste solicitar abertura de ação com objetivo de
interromper construção de muro iniciada em área anexa a residências indígenas da Terra Indígena
Cambirela, Palhoça/SC, com autoria do Sr. Sionesio Souza, com base nas informações que seguem.

2. Trata-se de denúncia encaminhada às 09h48, do dia 28/09/2020, via aplicativo de
mensagens WhatsApp, por Sorian Souza (SEI nº 2505481), moradora de núcleo residencial da face
leste da Terra Indígena Cambirela - TI Cambirela, por meio da qual relata aterramento de terreno ao
lado da Aldeia. Em seguida, já às 14h38 do mesmo dia, a indígena enviou uma série de fotos,
anexadas ao presente ofício (SEI nº 2505488).

3. A obra em questão se dá a cerca de 14 metros de residência indígena e, de acordo
com o entendimento da comunidade, a mesma tem por objetivo adicionar mais um obstáculo à
mobilidade dos moradores da Aldeia pela região da terra indígena. 

4. Em que pese o fato de se tratar de uma terra indígena ainda em estudos e, por isso,
não  possuir  limites  oficiais  que  ofereçam  parâmetros  seguros  para  afirmar  se  potenciais
intervenções na paisagem estão dentro ou fora da terra indígena, considere-se que é área objeto da
Ação Civil  Pública  -  ACP nº  5007550-18.2015.404.7200 (SEI nº  00435.009275/2019-17),  que
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Anexos: I - (SEI nº 2505481).
II - (SEI nº 2505488).
III - (SEI nº 00435.009275/2019-17).
IV - (SEI nº 2505557).
V - (SEI nº 2505496)
VI - (SEI nº 2506639).
VI - (SEI nº 2509654).

entre  outras  medidas,  condena  a  União  Federal  e  a  Funai  a  adotar  todas  as   providências
administrativas e judiciais necessárias para impedir obras e invasões na terra indígena Cambirela,
no Município de Palhoça/SC. Além disso, como informado no parágrafo anterior, a obra se localiza
a poucos metros de um dos núcleos residenciais da terra indígena. 

5. Para subsidiar a análise, considerar o conteúdo da Informação Técnica nº 15/2020
/Segat - CR-LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS-FUNAI (SEI nº 2505557), bem como os seus anexos (SEI
nº 2505496) e (SEI nº 2506639), além de e-mail enviado ao responsável pela obra com orientação
para que o mesmo se abstenha da construção do muro (SEI nº 2509654),  bem como os outros
anexos já inseridos nos parágrafos anteriores.

6. Sendo o que havia para o momento, despedimo-nos colocando-nos à disposição para
dirimir eventuais dúvidas. 

 

  

  

Atenciosamente,

 
(Assinado Eletronicamente)

EDUARDO REMUS CIDREIRA 
Coordenador Regional

CR Litoral Sul

Documento	assinado	eletronicamente	por	Eduardo	Remus	Cidreira,	Coordenador(a)
Regional,	em	01/10/2020,	às	15:21,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2509902	e	o	código	CRC	43C17AF0.

Referência:	Caso	responda	este	OUcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08128.000519/2020-15 SEI	nº	2509902
 

Rua Joaquim Vaz, nº 1.322, (esquina com R. Maria Manchen de Souza) - Bairro Praia Comprida
CEP 88102-650 São José - SC 4832408646 - http://www.funai.gov.br
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
GABINETE-PFE/FUNAI

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO n. 01209/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08128.000519/2020-15
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC - CR-LIS
ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

 
1. Ciente da COTA n. 00322/2020/PFE-SC/PFE-FUNAI-CCO/PGF/AGU.
2. Conforme  bem  delineado  na  cota,  o  caso  sob  espeque  comporta  a  seguinte  sequência  de
acontecimentos: 

(I) Existe a ACP nº 5007550-18.2015.404.7200 da 6ª VF de Florianópolis que condena a União
Federal e a FUNAI, entre outras medidas: a adotar providências administrativas e judiciais  necessárias para
impedir obras e invasões na terra indígena Cambirela, no Município de Palhoça/SC, cuja sentença condenatória
não tem efeito suspensivo (art. 14 da Lei n. 7.347/1985);

(II) Há recente pedido da Coordenação Regional Litoral Sul (Ofício nº 119/2020/SEGAT - CR-
LIS/DIT - CR-LIS/CR-LIS/FUNAI - seq. 2) para ajuizamento de ação pela FUNAI contra o responsável pelo
muro, visando embargar/demolir a obra;

(III) Segundo a área técnica, não há limites da terra indígena Cambirela, uma vez que sequer há
Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação aprovado;

(IV)   Existe   entendimento  do  MPF  na  Ação  de  Cumprimento  Provisório  n.
5004976-80.2019.4.04.7200  que  tramita  na  6ª  Vara  Federal  de  Florianópolis/SC  (NUP  e  SEI:
00435.009275/2019-17),  no  sentido  de  que  FUNAI  deve  seguir  como  parâmetro,  para  fins  de  cumprir  a
decisão,    o perímetro  já delineado pelos   levantamentos  antropológicos  dos licenciamentos das obras de
aumento  de  capacidade   (duplicação  da  BR  101  -  DNIT)  e  para  o  reforço
energético   de   Florianópolis   (ELETROSUL)   (Evento.  163  -  Cumprimento  Provisório  n.
5004976-80.2019.4.04.7200);

(V) Consta petição no processo judicial do MPF alertando em  instaurar inquérito policial sobre
os fatos, a fim de iniciar a investigação sobre a caracterização de atos de improbidade administrativa dos
servidores da FUNAI, "em razão da falta de explicação sobre a motivação da alteração dos membros do GT, o
que  pode  vir  a  configurar  uma  manobra   –  o  que  seria  irregular  –  para  atrasar  ainda
mais  o  procedimento  obrigatório   (constituição Federal).  Tal  hipótese,  se  comprovada,  pode  vir  a  ensejar  a
responsabilização dos funcionários envolvidos (CGID/DPT) por improbidade administrativa", segundo o MPF
(Evento. 87 - Cumprimento Provisório n. 5004976-80.2019.4.04.7200). No mesmo sentido, verifica-se da petição
juntada ao Evento.  163 naquele  autos  do EPROC (JF/SC):  "Informa,  outrossim,  que  será  investigado  se  os
funcionários  e  representantes  da FUNAI e  da União deixaram conscientemente  de  adotaras  providências
administrativas e judiciais necessárias para impedir obras e invasões na terra indígena Cambirela, e para a
demolição de construções ilegais já implantadas. O que configuraria improbidade"

 
3. Em face desses fatos, houve pedido de ajuizamento de ação pela Coordenação Regional Litoral
Sul  (Ofício  n.  119/2020/SEGAT  -  CR-LIS/DIT    -    seq.  3)  em  desfavor  do  Sr.  Sionesio  Souza,  para
impedir/embargar a construção do muro de responsabilidade, em tese, do Sr. Sionesio Souza, na Terra indígena
Cambirela, em Santa Catarina.
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4. Conforme informações da área técnica, sequer existe RCID sobre a TI cambirela, muito menos
limites declarados em Portaria do Ministro de Estado da Justiça, o que gera uma indagação lógica: como pleitear
em juízo contra uma obra levada adiante por particular se não se tem a informação precisa a respeito da mesma
impactar ou incidir em Terra Indígena?
5. Assim, sou obrigado a expor esse obstáculo à Presidência da FUNAI, como forma de subsidiar a
decisão quanto a  judicialização pleiteada pela CR-LIS,  sugerindo que,  diante  da instrução havida,  decida de
pronto com base no artigo 25, inciso V do Estatuto da FUNAI ou consulte a CR-LIS sobre a permanência do
interesse em ajuizar a ação em desfavor do Senhor Sionézio Souza.

 
 

ÁLVARO OSÓRIO DO VALLE SIMEÃO
ADVOGADO DA UNIÃO

Procurador-Chefe Nacional da FUNAI
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08128000519202015 e da chave de acesso d15f811f

 

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALVARO  OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO,  de  acordo  com  os
normativos  legais  aplicáveis.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  com  o  código
522475608 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.  Informações adicionais:  Signatário (a):  ALVARO
OSORIO  DO  VALLE  SIMEAO.  Data  e  Hora:  26-10-2020  18:08.  Número  de  Série:
114341426798233934666303226560377669559. Emissor: AC OAB G3.
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2582324                             08128.000519/2020-15

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - PRESIDÊNCIA/2020

ASSUNTO : Ajuizamento de Ação.
INTERESSADO: CR Litoral Sul
PARA A(S) UNIDADE(S): Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI.
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

Trata-se de pedido de ajuizamento de ação pela CR  Litoral  Sul,  para
impedir/embargar a construção de muro por particular na área Cambirela, Município de
Palhoça/SC.

Conforme  exposto  pelo   Despacho  n.  01209/2020/GAB/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU (2576468), uma possível ação judicial esbarraria naturalmente na
ausência de um perímetro definido pela FUNAI como Terra Indígena. Isso porque seria
necessário confrontar as áreas, a fim de determinar a real incidência em área da União.

Portanto, indeferido o pedido de ajuizamento de ação pleiteado pela CR
Litoral  Sul,  estando  de  acordo  com  as  razões  postas  no  Despacho  n.  01209/2020
/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (2576468).

Atenciosamente,
 

(Assinado Eletronicamente)
MARIA RITA ALENCAR ARAÚJO DE SÁ

Presidente Substituta da Fundação Nacional do Índio-Funai

       Em 28 de outubro de 2020.

COGAB - PRES/GABPR
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Maria	Rita	Alencar	Araújo	de	Sá,	Presidente
Subs7tuto(a),	em	28/10/2020,	às	18:29,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com

fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	2582324	e	o	código	CRC	EAD5F512.

Referência:	Processo	nº	08128.000519/2020-15 SEI	nº	2582324
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - CORREG/GAB/2021

ASSUNTO : DESIGNAÇÃO PAD
INTERESSADO: CPD-CORREG
PARA A(S) UNIDADE(S): CPD-CORREG
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

(   ) ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO ( x ) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
(   ) ACOMPANHAMENTO (   ) ARQUIVAMENTO
(   ) OUTROS:

Prezado,

 

Os autos me vieram conclusos para parecer quanto ao pleito atinente à substituição do servidor designado para integrar comissão
de PAD.

Pois bem,  em que pese a alta demanda mencionada, a  Unidade Correcional também conta com  reduzido  efetivo e um
número exorbitante de mais de mil processos que necessitam também de movimentação.

Calha destacar que, a Corregedoria não dispõe de efetivo seja para sua atuação fim, muito menos para substituições
imediatas ou ajustes prévios entre esta signatária e os servidores designados,  sendo este um dos motivos pelos quais têm havido
designações do quadro geral da FUNAI, seguindo orientações da CGU (não sendo necessária a concordância do servidor (é encargo
obrigatório), muito menos sendo possível qualquer contato anterior diante do exíguo tempo que possuíamos em face do exacerbado passivo,
sob pena de transcurso de diversos prazos prescricionais).

Apenas para conhecimento e entendimento da peculiaridade de nossa situação, destaca-se que esta Unidade Correcional passou,
ao longo de 2020, por importantes e impactantes mudanças, fora os desafios impostos pela pandemia mundial do COVID-19. Diversos cargos
tiveram seus titulares substituídos, a saber: COAD-CORREG, CORREGEDOR, SECAT e ASTEC. Sendo que, desde então, a nova gestão
(tendo esta signatária assumido em julho/2020) tem envidado esforços hercúleos, em regularizar a situação da unidade, todavia, ainda
não finalizamos todos os gargalos identificados.

Assim que  iniciada  a  atuação,  identificou-se  que  a  Unidade  já  estava  sem titular  há  seis  meses,  contudo,  a  Corregedora
Substituta  e  o  Coordenador  da  Unidade,  desde  março/2020,  tentavam  levantar  a  totalidade  de  processos  aqui  em  trâmite  e,  ainda,  a
redistribuição para os setores respectivos, vez que muitos encontravam-se em bloco internos e em setor equivocado.

Com a chegada da nova Corregedora, além de identificado tais problemas, constatou-se que as inserções no SISCOR (que
seriam obrigatórias) além de não realizadas (mais de 600 processos não estavam insertos), as que já existiam, não vinham sendo atualizadas, o
que motivou a troca de algumas chefias e dos servidores do setor responsável por tal demanda, permanecendo com cargos vagos por alguns
períodos, aumentando ainda mais o passivo já exorbitante.

Após levantados tais pontos, com o que restava de efetivo, diga-se de passagem, irrisório (3 chefias), passamos a trabalhar
almejando apoio quanto a recursos humanos, identificação dos processos que estavam próximo de prescrição, objetivando a instauração e ou
movimentação, seleção dos já prescritos para análise e arquivamento, e concluir o maior número de lançamentos possíveis no SISCOR.

Nesse diapasão, seria totalmente inconcebível que, além de organizar toda a casa, lançar todos os autos no sistema e
atualizar os que já se encontravam insertos, ainda visualizássemos os autos (como dito, mais de mil) que estavam na iminência de
prescrição (muitos com prescrição prestes a ocorrer dentro de dias), selecionássemos possíveis integrantes de comissões, contatasse um
a um (para ouvir de todos as mesmas dificuldades e pleitos de que não fossem designados) e aí sim passássemos a designá-los.

Até houve tal tentativa com os autos 08620.003391/2021-61, todavia, como esperado, muitos apenas informavam não dispor de
pessoal, no entanto, desde o início, já fora informado que as indicações constantes dos autos seriam apenas um norte.

De  tal  forma,  não  verificando  outra  possibilidade,  em  momento  anterior  às  designações,  foi  autuado  o  processo  SEI
08620.010642/2020-83 (na caixa CPD-CORREG - no sei), contendo vídeos, materiais e modelos para o apoio aos servidores que seriam
designados em apurações disciplinares. Além do mais, foi amplamente divulgado por esta Unidade Correcional e pela CODEP/DAGES
/FUNAI, que haveriam tais convocações do quadro geral da FUNAI, para que não houvesse "surpresa" e, ainda, que a CGU daria
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início à abertura de inscrições para diversos cursos, objetivando não deixá-los desamparados quanto à necessária instrução, veja um
dos diversos chamados encaminhados aos e-mails funcionais de todos os servidores:

Considerando que, a força de trabalho demandada não sobrecarrega nenhum setor, já que tem sido utilizado o mínimo
dos recursos humanos de cada Unidade, isso, em trabalhos irrisórios e que não ensejam gasto temporal alto, muito menos há o intento
em manter  tal  trabalho por  longo período,  como dito,  é  uma força-tarefa.  A título  elucidativo,  trago  à  baila  o  exemplo  de  um
Coordenador Regional que, hoje, atua no triplo de PADs que a totalidade acima alinhavada, como Presidente de comissão, tudo isso
em conjunto com seu labor da CR, ao passo que a maioria dos servidores que vêm sendo designados, estão sendo em um único feito ou
no máximo em dois/três processos, salvo aqueles que se dispõe a colaborar em um número maior. Enquanto que nossas comissões fixas
(06 servidores), estes sim, com dedicação exclusiva, computam aproximadamente 15 processos cada.

Ressalta-se que, entendemos as dificuldades apontadas pela Unidade, contudo, o baixo efetivo é geral e, se cada Unidade
contribuir com parcela,  mesmo que mínima,  conseguiremos destravar os  processos correcionais  e  abrir o campo de atuação dos
servidores, sem pesar para sua atuação junto à Unidade de lotação. E, mais, nos auxiliando, estará prestando relevantes serviços não só à
esta  Corregedoria,  mas  também à  esta  Fundação  e  a  toda  política  indigenista,  passível,  inclusive,  de  elogio  inserto  nos  assentamentos
funcionais. Sendo tais designações necessárias, no desiderato de se dar pronta resposta à crescente demanda desta Corregedoria, enquanto se
aguarda pela realização de  concurso público, sendo que outras providências para sanar tais convocações já estão sendo realizadas, tendo,
inclusive, sido oficiado às demais Corregedorias Federais, no afã de recrutar servidores aptos a comporem novas comissões; contudo, até o
momento não se obteve o êxito almejado, sendo que, por orientação da CGU, há a necessidade de utilizarmos nossos próprios servidores em
tais designações, inicialmente, até que obtenhamos outra força de apoio. Por fim, frisa-se que, a demanda aos servidores que não estão lotados
especificamente nesta Corregedoria, será limitada a irrisório número e, ainda, será de forma transitória, como uma força-tarefa, não havendo
prejuízo das funções do servidor junto à unidade de lotação, vez que, como a distribuição se dará para servidores em todo o Brasil, não haverá
sobrecarga.

A carência de recursos humanos na Unidade Correcional é patente, conforme exposto em diversos processos com pleitos de
apoio  -  veja:  08620.004029/2020-27,  08620.004129/2020-53,  08620.007531/2020-90,  08620.010445/2020-64,  08620.009940/2020-21,
08620.007885/2020-34, 08620.007875/2020-07 e 08620.007836/2020-00, 08620.004643/2021-70 e etc.

Desde  o  início  da  pandemia  e  em prol  do  princípio  da  economicidade,  esta  Unidade  Correcional  vem pontuando  que  as
comissões devem evitar a realização de deslocamentos, privilegiando a designação de secretário no local dos fatos apurados para efetivação
dos atos, bem como a utilização do sistema de videoconferência para realização de oitivas e interrogatórios (podem ser efetuadas por meio de
correio  eletrônico  institucional,  aplicativos  de  mensagens  instantâneas  (para  telefone  funcional  ou  particular)  ou  recursos  tecnológicos
similares - deverá apenas ser observada a certeza de ciência da comunicação, que pode se dar por diversas formas, como recibo de leitura,
resposta do servidor ou até mesmo ciência ficta). Assim, deve ser dada prioridade ao uso de recursos tecnológicos (ex: e-mail, Whatsapp, etc –
para citações/intimações/notificações e Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, etc – para audiências, oitivas, interrogatórios, etc), diante da
IN/CGU nº 09/2020 (art. 2º, § 3º) e, caso não seja possível, passar-se-ia à utilização de carta precatória. Assim, somente após tais tentativas,
seria possível outra opção, como a realização presencial do ato (veja a IN CGU 05/2020 - https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/43484
/8/IN_5_2020.pdf,  a  Nota Técnica nº  506/2019/COPIS/DICOR/CRG -  https://corregedorias.gov.br/noticias/arquivos-das-materias-e-noticias
/transcricao-de-oitivas.pdf).

Diante disso, o servidor deverá realizar todos os atos, em regra, remotamente, não atrapalhando seus serviços de sua
lotação, até mesmo considerando-se não ser esse o intuito, já que tem se orientado às comissões que dispensem uma hora diária ou um
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dia da semana (tudo isso, quando muito), para as tratativas virtuais do processo no qual se encontra designado.
Além do mais, para intercorrências pontuais, caso a comissão apresente justificativas pelo atraso (e documente nos autos as

ocorrências - ex: juntada de ITE, juntada de informes sobre férias, etc - documentos que não dizem respeito aos fatos em si, são tratados nos
autos de acompanhamento (onde constam as portarias)),  a prorrogação e/ou recondução da comissão, com concessão de novos prazos, é
perfeitamente possível, consoante art. 37, §§ 3º e 4º, da IN/CGU nº 14/2018, desde que se atentem, ainda, aos prazos prescricionais.

Por fim, vale trazer à baila o que diz o Manual de PAD da CGU em sua pg. 108:
(...)as atribuições dos membros de comissão de processo administrativo disciplinar não se inserem no rol de competência de nenhum
cargo  específico.  Ser  membro  de  comissão  de  processo  administrativo  não  é  cargo  nem  função.  Certamente  é  atribuição  legal
excepcionalmente conferida na esfera de atribuições de servidores estáveis, que, ao integrarem a comissão, não se afastam de seus cargos
nem de suas funções.’.

À vista do exposto,  pontuo pela impossibilidade de substituição no momento,  ante  a  falta  de efetivo e  quantitativo de
processos aqui em trâmite (mais de mil), solicitando vênia do servidor, em não poder atender ao pleito, mas rogando o apoio necessário para
finalização deste processo. Em tempo, destacamos que não haverão novas designações para outros processos da área correcional, enquanto
perdurar sua situação, contudo, a finalização dos que já foram repassados é imperiosa, razão pela qual, restituo para que se iniciem os
atos instrutórios.

Em tempo, encaminho via e-mail, material para auxiliá-lo.
Atenciosamente,

       Em 06 de dezembro de 2021.

CORREG

Documento	assinado	eletronicamente	por	Ana	Carolinne	Mortoza	Lacerda	Terra,	Corregedor(a),	em	06/12/2021,	às	18:02,	conforme	horário
oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	3678304	e	o	código	CRC	597DA679.

Referência:	Processo	nº	08765.000962/2021-61 SEI	nº	3678304
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3661682                            08620.009376/2021-27

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL

 

OFÍCIO Nº 1403/2021/DPT/FUNAI

Passo Fundo,  na data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
ÁVARO OSÓRIO VALLE SIMEÃO
Procurador Chefe
Procuradoria Federal Especializada/ FUNAI
Brasília/DF

  

Assunto: Atividades de Proteção Territorial em Terra Indígena não homologada.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.008958/2021-96.

  

Senhor Procurador Chefe, 

  

1. Cumprimentando-o cordialmente, utilizo-me do presente para solicitar entendimento
jurídico acerca da  execução de atividades de Proteção Territorial  em Terras Indígenas (TI) não
homologadas.

 

2. Traz-se  novamente  a  temática  à  baila  em razão  das  frequentes  dúvidas  da  área
técnica quanto ao amparo jurídico para a execução ou não das atividades de competência da CGMT
no contexto referenciado, visto que há diferenciação do objetivo temático para cada uma.

 

3. Para tanto, faço algumas considerações iniciais para melhor entendimento sobre as
principais atribuições e atividades desenvolvidas pela CGMT:

 

3.1. Segundo o Regimento Interno da FUNAI, resumidamente, cabe à CGMT promover,
planejar,  organizar,  coordenar,  orientar,  propor  normas  e  supervisionar  ações  de  Informação
Territorial, Prevenção de Ilícitos e Fiscalização em Terras Indígenas;

3.2. As  ações  de  informação  territorial  são  voltadas  apenas  à  captação  de  dados
geoespaciais  e  de campo,  destinados à  produção do conhecimento que subsidiem a tomada de
decisão  do  CGMT quanto  ao  planejamento  das  ações  de  Prevenção  de  Ilícitos  e  de  Controle
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(fiscalização e extrusão);

3.3. As ações de prevenção de ilícitos se destinam a manter a presença frequente  de
servidores  da  FUNAI  e   indígenas  dentro  das  TIs,  visando  inibir  a  entrada  de  pessoas  não
autorizadas e a prática de ilícitos de toda ordem, a exemplo das barreiras sanitárias, limpeza de
limites, colocação de placas e vigilância indígena. Além disso, também se encarrega da prevenção a
incêndios florestais dentro destes territórios, por meio da inserção das Brigadas Federais Indígenas
(BRIFs) com apoio do Prevfogo/IBAMA;

3.4. As ações de controle (fiscalização e extrusão) estão focadas em coibir ilícitos nas
TIs, agindo repressivamente, sempre atuando com apoio de órgãos detentores de poder de polícia.

 

4. Vencidos os esclarecimentos conceituais, vejamos a legislação básica que norteia as
nossas atividades:

 

4.1. Constituição Federal
 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. (grifo meu)

4.2. Estatuto do Índio
[..]
Art.  2°  Cumpre  à  União,  aos  Estados  e  aos  Municípios,  bem  como  aos  órgãos  das
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das
comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos:
[...] 
IX -  garantir  aos  índios  e  comunidades  indígenas,  nos  termos  da  Constituição,  a  posse
permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das
riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; 
[...]
Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das
terras  por  eles  habitadas,  nos  termos  do   artigo  198,  da  Constituição  Federal,
independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos
silvícolas,  atendendo  à  situação  atual  e  ao  consenso  histórico  sobre  a  antigüidade  da
ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão,
tomar qualquer dos Poderes da República. (grifo meu)

4.3. Estatuto da Funai
[...]
Art. 2º.  A FUNAI tem por finalidade:
[...]
II - formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da política indigenista
do Estado brasileiro, baseada nos seguintes princípios:
[...]
IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas.
[...]
Art. 20. À Diretoria de Proteção Territorial compete:
[...]
IV  -  monitorar  as  terras  indígenas  regularizadas  e  aquelas  ocupadas  por  povos
indígenas, incluídas as isoladas e as de recente contato; (grifo meu)
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[...]

 

5. Há alguns julgados  que tratam do tema,  contudo referentes  a  litígios  específicos
sobre esbulho possessório, onde constam não índios assentados dentro da área delimitada:

 
“Administrativo e Processual Civil. Área Indígena: Demarcação – Propriedade Particular
Encrava.
- O mandado de segurança exige prova pré-constituída e com ela, mesmo sendo complexa a
controvérsia, é aquedada a via mandamental.
- A existência de propriedade, devidamente registrada, não inibe a FUNAI, de investigar e
resgatar suas terras indígenas imemoráveis.
- Enquanto não for formalmente demarcada a área indígena, as propriedades encravadas
não podem ser interditadas para seus donos.
- Segurança concedida em parte”.
(MS 8032/DF-STF-Relatora Ministra Eliana Calmon – DJ 02/12/2002). (grifo meu)
 
“O  Decreto  nº  1.775/96  estabelece  que  a  demarcação  não  traz  nenhuma  restrição  aos
proprietários,  que  poderão  continuar  utilizando  suas  terras  para  fins  produtivos,  sem
qualquer prejuízo material ou de outro ordem e que esta deve ser baseada e fundamentada
em trabalhos antropológicos de identificação” (AI 0002512-14.2012.4.03.0000/MS – TRF
da 3ª Região – Relatora Desembargadora Federal Vesna Kolmar – DJ 08/05/2013)
 
“Ainda que se admitisse que o imóvel em discussão se enquadra na descrição do art. 231, §
1º, da Constituição Federal, impõe-se reconhecer que o ordenamento jurídico pátrio não
confere mecanismos de autotutela aos índios para reaverem a posse perdida há décadas
sobre as terras que tradicionalmente ocupavam” (AC 0002715-04.2006.4.01.3310 – TRF
da 1ª Região – Relator Desembargador Federal Ney Bello – DJ 24/03/2015). (grifo meu)
 
“[...]  A  identificação  e  a  demarcação  de  áreas  indígenas  (terras  tradicionais)  devem
observar o devido processo legal, não sendo possível que através de ocupações ou invasões
se  criem  situações  consumadas  que  não  encontram  previsão  no  direito  vigente  no
Brasil.   (AI  5019676-40.2013.4.04.0000  –  TRF  da  4ª  Região  –  Relator  Desembargador
Cândido Alfredo Silva Leal Júnior – DJ 17/12/2013).
 
“A identificação e a demarcação de áreas indígenas (terras tradicionais) devem observar o
devido  processo  legal,  não  sendo  admitido  no  ordenamento  vigente  que  se  utilizem de
ocupações  ou  invasões  como  forma  de  impor  esse  direito,  ou  que  se  criem  situações
consumadas mediante a instalação definitiva e forçada em propriedade que, em princípio, é
particular”   (5006418-15.2014.4.04.7117-TRF  da  4ª  Região  –  Relatora  Desembargadora
Vivian Josete Pantaleão Caminha – DJ 08/11/2017)

 

6. Na mesma senda, verificamos algumas manifestações da PFE:

 

6.1. O Despacho n.  1.026/PFE/2019 (3648918) voltado  a  comunidades indígenas que
usam do método de invasão e depredação  de propriedades privadas para pressionar a  própria
entidade a demarcar aquele território, no qual FUNAI contribua com apoio de capital humano em
benefício  de  índios  que  pratiquem  atos  pelos  quais  o  Estado  poderá  responder  civilmente,
financiando o seu próprio risco (grifo meu);

6.2. Em  resposta  ao  Despacho  CGMT/2021  (3649052),    a  Cota  n.  240/PFE/2019
(3648955)  infere  que  à  Presidência  da  FUNAI  cabe,  por  força  legal,  estabelecer  comandos
prescritivos de ação aos setores subordinados (grifo meu);
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Anexos: I - Despacho CGMT/2021 (SEI nº 3649052);
II - Cota n. 240/PFE/2019 (SEI nº 3648955);
III - Despacho n. 1.026/PFE/2019 (SEI nº 3648918).

 

7. Em face  do  exposto,  considerando que  as  manifestações  e  julgados  acima estão
diretamente  ligados  a   esbulho,  invasão,  depredação  e  áreas  sob  litígio,  resta  o  deslinde  das
seguintes situações:

 

7.1. Há viabilidade jurídica para que as ações de informação territorial e de prevenção
de ilícitos, visto que não configuram ações de caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs a
partir da fase Delimitada em diante e onde não haja notícia da existência de propriedade privada em
seu interior ou litígio em marcha ?

7.2. Há viabilidade jurídica para que as ações de controle, visto que configuram ações de
caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs a partir da fase Delimitada em diante nos pontos
onde não haja notícia da existência de propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ?

7.3. Há viabilidade jurídica para que as ações de informação territorial e de prevenção
de ilícitos, visto que não configuram ações de caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs que
estão em fase de transferência do particular e/ou do poder público para a União (dominiais ou
reservas) e onde não haja notícia da existência de propriedade privada em seu interior ou litígio em
marcha ?

7.4. Há viabilidade jurídica para que as ações de controle, visto que configuram ações de
caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs que estão em fase de transferência do particular
e/ou do poder público para a União (dominiais ou reservas) e onde não haja notícia da existência de
propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ?

 

8. Por fim, visando buscar segurança jurídica para as ações de informação territorial e
de prevenção de ilícitos  apoiadas  ou executadas  pela  CGMT e pelas  Coordenações Regionais,
solicita-se a análise e manifestação sobre as questões apontadas nos subparágrafos 7.1. a 7.4.

 

9. Sendo o suficiente para o momento, registramos nossa consideração e apreço.

 

  

Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)

CESAR AUGUSTO MARTINEZ
Diretor de Proteção Territorial

Documento	assinado	eletronicamente	por	Cesar	Augusto	Mar-nez,	Diretor(a),	em
01/12/2021,	às	19:06,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3661682	e	o	código	CRC	1663756F.
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Referência:	Caso	responda	este	OUcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.009376/2021-27 SEI	nº	3661682
 

SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
CEP: 70308-200 - Brasília-DF 

Telefone: (61) 3247-7002-  http://www.funai.gov.br

SEI/FUNAI - 3661682 - Ofício DPT http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

5 de 5 04/01/22, 01:08



ANEXO 145 -
Sapiens/ AGU - Parecer

no.
00013/2021/COAF-CON
S/PFE-FUNAI/PGF/AGU,

dezembro/ 2021
(24 páginas).



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI
EQUIPE DE CONSULTIVO FINALÍSTICO (SEDE E COORDENAÇÕES REGIONAIS)

ED. PARQUE CIDADE CORPORATE - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 9 -TORRE B - 11º ANDAR -SALA 1102- CEP : 70307-902 - BRASÍLIA/DF

 
PARECER n. 00013/2021/COAF-CONS/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.005771/2019-16
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL DE JOÃO PESSOA
ASSUNTOS: CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS

 
 

REF. TAREFA SAPIENS ID 123437966 / NUP 08620.005771/2019-16
Distribuída para esta procuradora em 02-12-2021
 
 
I- RELATÓRIO
 
 
1-SEQUENCIAL 1 DO NUP SAPIENS 08620.005771/2019-16
 
Dentre a documentação anexada, destacam-se os seguintes documentos:
 
Consta  o  Parecer  Técnico  nº  54/2019/COFIS/CGMT/DPT-FUNAI,  de  06-06-2019,  que  se

refere ao Plano de Trabalho Anual de Proteção Territorial da Coordenação de João Pessoa – CRJPA (PAT).
Verifica-se  que  foi  destacado  pela  CRJPA que  “Ministério  Público  Federal  em  João  Pessoa,  por  meio  do
Inquérito Civil Público nº 1.24.000.000134/2016-17, que cobrava da FUNAI providências quanto ao combate à
proliferação de construções irregulares no território indígena do povo Potiguara da Paraíba”. Como justificativa
para o Plano de Trabalho, assim consta:   “As terras indígenas de posse permanente do Povo Indígena Potiguara
vêm sofrendo, ao longo do tempo, com constantes pressões do setor imobiliário. Isso porque a TI's dos Potiguara
têm  privilegiada  localização  geográfica,  turística  e  urbana.  Sendo  um local  que  possui  belezas  e  recursos
naturais, como rios, praias, mangues, lagoas, restingas, que têm um grande atrativo turístico e imobiliário. Bem
como,  localizam-se  próximo  à  região  Metropolitana  de  João  Pessoa,  local  onde  encontra-se  uma  parcela
importante da Paraíba, do ponto de vista comercial e industrial, que é a região do Vale do Mamanguape. 5.
Nesse cenário, as terras indígenas do Povo Potiguara são alvo de invasões de não indígenas interessados em
morar  ou  explorar  comercialmente  esse  território  tradicional.  Devido  a  isso,  a  especulação  imobiliária  no
interior das TI's Potiguara se tornou objeto, como já apontado, de um Inquérito Civil Público, promovido pelo
Ministério  Público  Federal  na  Paraíba,  registrado  sob  o  número  1.24.000.000134/2016-  17,  onde  foram
requeridas pela referida instituição providências quanto ao levantamento e a retirada dos recentes invasores do
território  Potiguara.  Procurando  atuar  no  sentido  de  levantar  dados  sobre  essa  questão  e  tomar  medidas
preventivas e repressivas adequadas ao assunto, pretende-se realizar uma ação mais intensiva junto as áreas de
maior  incidência  de  invasões,  afim  de  tentar  solucionar,  ou  pelo  menos,  reduzir  a  ocorrência  de  tais
irregularidades. 6. Outro fator importante que também justifica a realização da atividade objeto de análise deste
parecer, é que a presença do Estado, por meio de servidores da Funai, tem papel importante na inibição da
prática de ilícitos no interior das Tis”
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Consta o Parecer Técnico nº 56/2019/COFIS/CGMT/DPT-FUNAI, de 10-06-2019, que sugere

 a não aprovação do PAT, com a seguinte justificativa:
 

“A  recomendação  da  não  aprovação  da  atividade  proposta  se  apoia  no  escopo  de
atuação da CGMT, que são as áreas em que o processo de identificação e delimitação de
terras indígenas tenha tido início e tenha atingido a fase de "Delimitação", quando as
áreas em análise já apresentam um polígono definido, bem como, momento a partir do
qual está também definido a posse da área pelos indígenas. Outra categoria de área que
determina  a  atuação  da  CGMT  são  as  áreas  que  se  encontram  em  procedimento
administrativo visando sua aquisição, por meio de compra direta, ou o que parece se
tratar em relação as aldeias foco do PAT, desapropriação o u doação. O PAT diz que
atualmente,  o  Povo  Tabajara  vive  em  três  áreas:  uma  doada  por  uma  empresa  de
cimento;  outra  oriunda de  Projeto  de  Reforma Agrária;  e  a  última área oriunda de
ocupação antiga,  mas  não  regularizada.  Todavia,  tais  áreas  não  possuem,  ainda,  os
requisitos necessários que justifiquem o apoio da CGMT, já que não foram registradas
junto ao Secretaria do Patrimônio da União e nem possuem estudos aprovados pela
Presidência  da Funai.  5.  Ademais,  no caso de  áreas  cujo  processo de  regularização
encontra-se inconcluso, partindo da perspectiva do princípio da precaução, de modo a
salvaguardar  os  interesses  indígenas  no  que  tange  à  garantia  da  manutenção  das
condições  ambientais  satisfatórias  dos  seus  territórios,  a  Funai  atua  no
acompanhamento  de  situações  desta  natureza,  reportando  eventuais  denúncias  aos
órgãos de repressão à ilícitos ambientais, quando for o caso. (...) MÁRCIO ALEXANDRE
DA SILVA Indigenista Especializado/COFIS/CGMT/DPT .  THAIS DIAS GONÇALVES
Coordenadora de Informação Territorial - Substituta COIT/CGMT/DPT, em 26/06/2019”

 
Consta RELATÓRIO DE ATIVIDADE EXECUTADA, referente à levantamento e fiscalização

de construções irregulares na TERRA INDÍGENA MONTE MOR, no período de 11/06/2018 a 15/06/2018 e
18/06/2018 a 22/06/2018 (Zona Urbana e zona rural das aldeias Monte Mor, Jaraguá e Coqueirinho)

 
Consta INSTRUÇÃO TÉCNICA EXECUTIVA PRESIDÊNCIA Nº 1654/PRES/FUNAI, DE

29 DE NOVEMBRO DE 2019, assinada em 09-12-2019, pela  qual o Presidente da FUNAI autoriza a concessão
de diárias, decorrentes dos deslocamentos nos trechos: João PessoaPB/Baia da Traição-PB, em veículo oficial, no
dia 09/12/2019; e Baia da Traição-PB/João PessoaPB, em veículo oficial, no dia 13/12/2019; para a servidora
JULIANNA DE LOURDES SANTOS DA TRINDADE, CPF nº 051.257.894-02, matrícula Siape 129316; com o
objetivo de Realizar ação de educação, prevenção e fiscalização de construções irregulares nas Terras Indígenas
(TIs) Potiguara e Potiguara de Monte Mor.

 
Consta DESPACHO - CGMT/2019, nos seguintes termos:
 

“Sr. Procurador, Recorro aos vossos préstimos no sentido de encaminhar à PFE para
emissão  de  parecer  acerca  da  legalidade  da  execução  de  ações  de
monitoramento/fiscalização  territorial  em  Terras  Indígenas  em  fase  de  processo
administrativo anterior à homologação. Tal dúvida tem sido recorrente em nosso meio,
visto que o Regimento Interno, no que tange às atribuições da Diretoria de Proteção
Territorial (DPT), o inciso IV do seu Art. 165 diz o seguinte: "Art. 165. À Diretoria de
Proteção  Territorial  -  DPT  compete:  (...)  IV  -  monitorar  as  terras  indígenas
regularizadas e aquelas ocupadas por povos indígenas, incluídos os isolados e os de
recente contato;" (grifo meu) O trecho em negrito dá ideia de amplitude, necessitando
de  interpretação  jurídica  para  estabelecimento  de  limites  de  atuação  desta
Coordenação  Geral.  Nesta  senda,  diante  dos  apontamentos  inseridos  no  Despacho
COFIS (1773561),  recomendo a submissão deste à análise e manifestação da PFE,
visto que, na fase declaratória, a TI obtém a expedição da Portaria Declaratória pelo
Ministro da Justiça e passam a ser demarcadas fisicamente, com a materialização dos
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marcos  e  georreferenciamento,  portanto,  em  tese,  não  haveria  impedimento  da
execução das atividades já mencionadas. Frederico Correia Oliveira, Coordenador(a)-
Geral Substituto(a), em 04/12/2019”
 

 
2- DA COTA n. 00240/2019/GAB/PFE-FUNAI-TO/PGF/AGU – SEQUENCIAL 7
 
Verifica-se  que,  pela  COTA  n.  00240/2019/GAB/PFE-FUNAI-TO/PGF/AGU  houve

encaminhamento para a assessoria da Presidência da FUNAI, nos seguintes termos:
 

    “Requesto  da  assessoria  da  presidência  da  Funai,  como  condição  para  análise  da
legalidade da consulta formulada pelo  DESPACHO - DPT/2019  (SEI nº 1811369), em
que,  se reportando ao    DESPACHO - CGMT/2019 (SEI nº  1794477)  solicita  à PFE-
FUNAI   manifestação  acerca   da  "legalidade   da  execução  de  ações  de
monitoramento/fiscalização  territorial  em  Terras  Indígenas  em  fase  de  processo
administrativo  anterior  à  homologação",  a  existência  de  memorando  que  veiculou
proibição de atendimento de áreas ainda não demarcadas.Se é certo que o art. 165, IV, 
da PORTARIA Nº 666/PRES, DE 17 DE JULHO DE 2017 prescreve que À Diretoria de
Proteção  Territorial  -  DPT  compete  monitorar  as  terras  indígenas  regularizadas  e
aquelas ocupadas por povos indígenas, incluídosos isolados e os de recente contato, não
mesmo  correto  é  que  à  Presidência,  por  diversas  razões,  cabe,  a  despeito  das
atribuições  legais  e  regimentares,  estabelecer  comandos  prescritivos  de
comportamentos àqueles que lhes são subordinados.Face ao exposto, ao Sead para: a)
castrar no SEI esta cota e documentos que a antecedem ainda não juntados; b) dar vistas
à assessoria da Presidência acerca da solicitação constantes nesta cota;  Cumpra-se.
Palmas, 16 de dezembro de 2019. Marcelo Brito dos Santos, Procurador Federal”

 
3- DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO SEQUENCIAL 8
 
Consta  cópia  do  DESPACHO n.  01026/2019/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU ,  extraída  do

 NUP:  08620.012618/2019-45  -  INTERESSADOS:  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO ASSUNTOS: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, nos seguintes termos:

 
“ Trata-se de recomendação conjunta do Ministério Público Federal e Defensoria Pública
da União, no sentido de que a Presidência da FUNAI: a) garanta, no âmbito das suas
atribuições institucionais, a prestação de todos os serviços devidos aos povos indígenas,
independentemente de estarem presentes em Tls, em igualdade de condições em relação
aos  povos  com  territórios  já  homologados  ou  regularizados,  abstendo-se  de  adotar
qualquer conduta discriminatória que negue seus direitos; b) que revogue imediatamente
qualquer  ato  normativo  ou  decisão  administrativa  interna  que  impeça  ou  restrinja  o
deslocamento de servidor ou de equipe técnica da Fundação ou a prestação de serviços de
assistência a comunidades indígenas sob o fundamento de que a respectiva terra não se
encontra homologada ou regularizada. A Presidência da FUNAI submeteu o expediente
para  apreciação  da  Procuradoria  Federal  Especializada  da  FUNAI,  visando  analise  e
deliberação  acerca  do  seu  atendimento,  e,  inclusive  para  que  no  contexto  do  que
recomendado sirva de subsídio para utilização na defesa e solidariedade das demandas em
que condenada a Fundação Nacional do Índio pelas invasões praticadas pelos indígenas,
eis  que  tanto  o  Ministério  Público  Federal  quanto  a  Defensoria  Pública  da  União  já
firmaram entendimento institucional de que em tais áreas deverá ocorrer a continuidade
de assistência das comunidades indígenas A resposta passa pela análise de dois aspectos,
a saber:  a) quando a FUNAI manda servidores ou grupos de trabalho a comunidades
indígenas que usam do método de invasão e depredação de propriedades privadas para
pressionar a própria entidade a demarcar aquele território, ela está colaborando de forma
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direta  ou  reflexa para  uma potencial  condenação da  própria  FUNAI ou da  União na
instância judicial, como provam as próprias decisões acostadas na consulta da Presidência
da  FUNAI.  Isso  representa  um paradoxo  que  redunda  em dano  ao  erário,  pois  se  a
FUNAI  alimenta  o  ato  de  invasão  e  de  dano  material  privado  sob  investigação  ou
judicializado, alimenta a futura condenação judicial por esse dano, que recairá sobre ela
própria, ainda que muitos juízes considerem a não recepção da responsabilidade solidária
ou subsidiária da FUNAI, por atos indígenas, no pós-88 (não recepção da tese da tutela
absoluta). b) Em face do paradoxo explicitado na alínea anterior, e tendo em vista um
quadro de finitude orçamentária, assim como de impossibilidade de envio de servidores a
todas as comunidades indígenas do país,  é preciso fixar a razoabilidade ou não de se
estabelecer uma prioridade de envio de servidores àquelas comunidades que, com sua
conduta, não estejam fragilizando de forma direta ou reflexa o erário, por atos de invasão
e dano a propriedades privadas. Com efeito, a colocação de grupo de trabalho em campo,
para  auxílio  a  indígenas  comprovadamente  invasores  e  depredadores  de  propriedades
privadas afeta diretamente o princípio da economicidade que deve cingir a atuação do
Administrador Público, pois ele estará ampliando o risco de uma condenação judicial ao
Estado pelos danos causados ao patrimônio privado pelos indígenas. A natureza da terra
indígena ocupada pela  comunidade (em estudo,  declaradas  ou homologadas)  não é  o
critério razoável para o envio de servidores às comunidades indígenas, pois normalmente
o usufruto agrossilvipastoril, a trazer benesses à comunidade ocupante, é inversamente
proporcional à maturidade do processo demarcatório, ou seja, quanto mais avançado o
processo  de  demarcação,  menor  tende  a  ser  a  dependência  da  comunidade,  salvo
peculiaridade, caso fortuito ou força maior que esteja a atingir aquele povo índio.  Se
existe  usufruto  pleno,  assegurado  pela  homologação  presidencial,  menor  é  a  chance
daquela  comunidade  necessitar  de  servidores  da  FUNAI presencialmente.  Quando  se
juntam  a  esses  raciocínios  um  quadro  de  crescente  restrição  orçamentária  a  que  se
submete  a  FUNAI,  em  que  os  recursos  para  envio  de  servidores  são  finitos,  é
absolutamente razoável que se priorize o envio não pela natureza da terra em que situados
os indígenas (em estudo, declaradas ou homologadas), mas pelo fato objetivo de estarem
em prática de invasão e dano a propriedades privadas, o que pode ser comprovado por
inquérito ou processo judicial acaso existentes e cujo objeto sejam essas invasões/danos.
Ante  o  exposto,  a  resposta  à  consulta  é  no  sentido  de  que:  a)  Inexiste  qualquer  ato
normativo da FUNAI que caiba na descrição feita pelo MPF/DPU. Ao contrário do que
sugerido na recomendação, a natureza da terra indígena ocupada pela comunidade
(em estudo, declaradas ou homologadas) não é o critério razoável para o envio de
servidores  ou  colocação  de  Grupo  de  Trabalho  em  campo,  pois  normalmente  o
usufruto  agrossilvipastoril,  a  trazer  benesses  à  comunidade  ocupante,  é  inversamente
proporcional  à  maturidade  do  processo  demarcatório;  b)  Não  ofende  o  princípio  da
predominância  do  interesse  público,  em  um  quadro  de  finitude  orçamentária,  a
priorização  do  envio  de  servidores  com  base  na  dicotomia  invasor/não  invasor,
danificador/não  danificador,  sendo  paradoxal  que  a  FUNAI  contribua  com  apoio  de
capital humano em benefício de índios que pratiquem atos pelos quais o Estado poderá
responder  civilmente,  financiando  o  seu  próprio  risco.  Para  além  disso,  o  envio  de
servidores segue o grau de vulnerabilidade no qual se encontra exposta a comunidade
indígena, dentro da missão institucional da FUNAI. À consideração do Excelentíssimo
Senhor  Presidente  da  Fundação  Nacional  do  Índio  que,  em  aprovando  o  presente
despacho, poderá remetê-lo ao MPF/DPU, como resposta à recomendação. Brasília, 17 de
dezembro  de  2019.  ÁLVARO  OSÓRIO  DO  VALLE  SIMEÃO  ADVOGADO  DA
UNIÃO Procurador-Chefe Nacional da FUNAI

 
Consta DESPACHO - CGMT/2019, nos seguintes termos:
 

“Sr. Diretor, Considerando fatos novos que invocam novas dúvidas acerca da atuação da
área finalística no âmbito do monitoramento territorial, recorro aos vossos préstimos no
sentido de encaminhar ofício à PFE, com base no Ofício Minuta CGMT (3614269), no
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qual questiona-se, sob nova ótica, a viabilidade jurídica de ações de monitoramento
territorial  em  Terras  Indígenas  em  fase  de  processo  administrativo  anterior  à
homologação e em fase de transferência dominial à União. Respeitosamente, ALCIR
AMARAL  TEIXEIRA  Coordenador-Geral  de  Monitoramento  Territorial.  Alcir
Amaral Teixeira, Coordenador(a)- Geral, em 01/12/2021”

 
  Consta  MINUTA  de  OFÍCIO,  dirigido  ao  Procurador  Chefe  da  Procuradoria  Federal

Especializada/  FUNAI,  referente  a  outro  processo  :  Processo  nº  08620.008958/2021-96,  a  respeito  de
“Atividades de Proteção Territorial em Terra Indígena não homologada”, nos seguintes termos:

 
“Senhor Procurador Chefe, 1. Cumprimentando-o cordialmente, utilizo-me do presente
para solicitar entendimento jurídico acerca da execução de atividades de Proteção
Territorial  em  Terras  Indígenas  (TI)  não  homologadas.  2.  Traz-se  novamente  a
temática  à  baila  em razão  das  frequentes  dúvidas  da  área  técnica  quanto  ao  amparo
jurídico para a execução ou não das atividades de competência da CGMT no contexto
referenciado,  visto que há diferenciação do objetivo temático para cada uma.  3.  Para
tanto, faço algumas considerações iniciais para melhor entendimento sobre as principais
atribuições e atividades desenvolvidas pela CGMT: 3.1. Segundo o Regimento Interno
da  FUNAI,  resumidamente,  cabe  à  CGMT  promover,  planejar,  organizar,
coordenar, orientar, propor normas e supervisionar ações de Informação Territorial,
Prevenção de Ilícitos e Fiscalização em Terras Indígenas; 3.2. As ações de informação
territorial são voltadas apenas à captação de dados geoespaciais e de campo, destinados à
produção do conhecimento que subsidiem a tomada de decisão do CGMT quanto ao
planejamento das ações de Prevenção de Ilícitos e de Controle (fiscalização e extrusão);
3.3.  As ações de prevenção de ilícitos se destinam a manter  a  presença frequente de
servidores da FUNAI e indígenas dentro das TIs, visando inibir a entrada de pessoas não
autorizadas  e  a  prática  de  ilícitos  de  toda ordem,  a  exemplo das  barreiras  sanitárias,
limpeza de limites, colocação de placas e vigilância indígena. Além disso, também se
encarrega  da  prevenção  a  incêndios  florestais  dentro  destes  territórios,  por  meio  da
inserção das Brigadas Federais Indígenas (BRIFs) com apoio do Prevfogo/IBAMA; As
ações de controle (fiscalização e extrusão) estão focadas em coibir ilícitos nas TIs, agindo
repressivamente, sempre atuando com apoio de órgãos detentores de poder de polícia. 4.
Vencidos  os  esclarecimentos  conceituais,  vejamos  a  legislação  básica  que  norteia  as
nossas atividades: 4.1. Constituição Federal Art. 231. São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
(grifo  meu)  4.2.  Estatuto  do  Índio  [..]  Art.  2°  Cumpre  à  União,  aos  Estados  e  aos
Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de
sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus
direitos:  [...]  IX  -  garantir  aos  índios  e  comunidades  indígenas,  nos  termos  da
Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao
usufruto  exclusivo  das  riquezas  naturais  e  de  todas  as  utilidades  naquelas  terras
existentes; [...] Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse
permanente  das  terras  por  eles  habitadas,  nos  termos  do  artigo  198,  da  Constituição
Federal,  independerá  de  sua  demarcação,  e  será  assegurado  pelo  órgão  federal  de
assistência  aos  silvícolas,  atendendo à  situação atual  e  ao consenso histórico sobre  a
antigüidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do
referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. (grifo meu) 4.3. Estatuto da
Funai [...] Art. 2º. A FUNAI tem por finalidade: [...] II - formular, coordenar, articular,
monitorar e garantir o cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro, baseada
nos seguintes princípios: [...] IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/790260212

5 de 24 03/01/22, 21:30



povos  indígenas.  [...]  Art.  20.  À Diretoria  de  Proteção Territorial  compete:  [...]  IV -
monitorar  as  terras  indígenas  regularizadas  e  aquelas  ocupadas  por  povos  indígenas,
incluídas as isoladas e as de recente contato; (grifo meu) [...] 5. Há alguns julgados que
tratam do tema, contudo referentes a litígios específicos sobre esbulho possessório, onde
constam não índios assentados dentro da área delimitada: “Administrativo e Processual
Civil.  Área Indígena: Demarcação – Propriedade Particular Encrava. -  O mandado de
segurança exige prova pré-constituída e com ela, mesmo sendo complexa a controvérsia,
é aquedada a via mandamental. - A existência de propriedade, devidamente registrada,
não  inibe  a  FUNAI,  de  investigar  e  resgatar  suas  terras  indígenas  imemoráveis.  -
Enquanto não for formalmente demarcada a área indígena, as propriedades encravadas
não  podem ser  interditadas  para  seus  donos.  -  Segurança  concedida  em parte”.  (MS
8032/DF-STF-Relatora  Ministra  Eliana  Calmon  –  DJ  02/12/2002).  (grifo  meu)  “O
Decreto  nº  1.775/96  estabelece  que  a  demarcação  não  traz  nenhuma  restrição  aos
proprietários,  que  poderão  continuar  utilizando  suas  terras  para  fins  produtivos,  sem
qualquer prejuízo material ou de outro ordem e que esta deve ser baseada e fundamentada
em  trabalhos  antropológicos  de  identificação”  (AI  0002512-14.2012.4.03.0000/MS  –
TRF da 3ª Região – Relatora Desembargadora Federal Vesna Kolmar – DJ 08/05/2013)
“Ainda que se admitisse que o imóvel em discussão se enquadra na descrição do art. 231,
§ 1º, da Constituição Federal, impõe-se reconhecer que o ordenamento jurídico pátrio não
confere mecanismos de autotutela aos índios para reaverem a posse perdida há décadas
sobre as terras que tradicionalmente ocupavam” (AC 0002715-04.2006.4.01.3310 – TRF
da 1ª Região – Relator Desembargador Federal Ney Bello – DJ 24/03/2015). (grifo meu)
“[...]  A  identificação  e  a  demarcação  de  áreas  indígenas  (terras  tradicionais)  devem
observar  o  devido  processo  legal,  não  sendo  possível  que  através  de  ocupações  ou
invasões se criem situações consumadas que não encontram previsão no direito vigente
no Brasil. (AI 5019676- 40.2013.4.04.0000 – TRF da 4ª Região – Relator Desembargador
Cândido Alfredo Silva Leal Júnior – DJ 17/12/2013). “A identificação e a demarcação de
áreas indígenas (terras tradicionais) devem observar o devido processo legal, não sendo
admitido no ordenamento vigente que se utilizem de ocupações ou invasões como forma
de  impor  esse  direito,  ou  que  se  criem situações  consumadas  mediante  a  instalação
definitiva  e  forçada  em  propriedade  que,  em  princípio,  é  particular”
(5006418-15.2014.4.04.7117-TRF  da  4ª  Região  –  Relatora  Desembargadora  Vivian
Josete Pantaleão Caminha – DJ 08/11/2017) 6. Na mesma senda, verificamos algumas
manifestações  da  PFE:  6.1.  O  Despacho  n.  1.026/PFE/2019  (3648918)  voltado  a
comunidades indígenas que usam do método de invasão e depredação de propriedades
privadas para pressionar a própria entidade a demarcar aquele território, no qual FUNAI
contribua com apoio de capital humano em benefício de índios que pratiquem atos pelos
quais o Estado poderá responder civilmente, financiando o seu próprio risco (grifo meu);
6.2.  Em  resposta  ao  Despacho  CGMT/2021  (3649052),  a  Cota  n.  240/PFE/2019
(3648955)  infere  que  à  Presidência  da  FUNAI  cabe,  por  força  legal,  estabelecer
comandos  prescritivos  de  ação  aos  setores  subordinados  (grifo  meu);  7.  Em face  do
exposto, considerando que as manifestações e julgados acima estão diretamente ligados a
esbulho, invasão, depredação e áreas sob litígio, resta o deslinde das seguintes situações:
Há viabilidade jurídica para que as ações de informação territorial e de prevenção de
ilícitos, visto que não configuram ações de caráter repressivo, possam ser realizadas em
TIs  a  partir  da  fase  Delimitada  em diante  e  onde  não  haja  notícia  da  existência  de
propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ? 7.2. Há viabilidade jurídica
para que as ações de controle, visto que configuram ações de caráter repressivo, possam
ser realizadas em TIs a partir da fase Delimitada em diante nos pontos onde não haja
notícia da existência de propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ? 7.3.
Há viabilidade jurídica para que as ações de informação territorial e de prevenção de
ilícitos, visto que não configuram ações de caráter repressivo, possam ser realizadas em
TIs que estão em fase de transferência do particular e/ou do poder público para a União
(dominiais ou reservas) e onde não haja notícia da existência de propriedade privada em
seu interior ou litígio em marcha ? 7.4.  Há viabilidade jurídica para que as ações de
controle, visto que configuram ações de caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs
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que estão em fase de transferência do particular  e/ou do poder público para a União
(dominiais ou reservas) e onde não haja notícia da existência de propriedade privada em
seu interior ou litígio em marcha ? 8. Por fim, visando buscar segurança jurídica para as
ações de informação territorial e de prevenção de ilícitos apoiadas ou executadas pela
CGMT e pelas Coordenações Regionais,  solicita-se a análise e manifestação sobre as
questões apontadas nos subparágrafos 7.1. a 7.4. 9. Sendo o suficiente para o momento,
registramos nossa consideração e apreço. Anexos: I - Despacho CGMT/2021 (3649052);
II - Cota n. 240/PFE/2019 (3648955); III - Despacho n. 1.026/PFE/2019 (3648918). por
Frederico Correia Oliveira, Coordenador(a)- Geral Substituto(a), em 30/11/2021, às 13:42
(AVISO: O presente documento é uma minuta e não possui validade jurídica)”

 
 
3-DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO SEQUENCIAL 9
 
Consta  o  OFÍCIO  Nº  1403/2021/DPT/FUNAI,  o  qual  refere-se  ao  Processo  nº

08620.008958/2021-96, nos seguintes termos:
 

“Senhor Procurador Chefe, 1. Cumprimentando-o cordialmente, utilizo-me do presente
para solicitar entendimento jurídico acerca da execução de atividades de Proteção
Territorial  em  Terras  Indígenas  (TI)  não  homologadas.  2.  Traz-se  novamente  a
temática à baila em razão das frequentes dúvidas da área técnica quanto ao amparo
jurídico  para  a  execução  ou  não  das  atividades  de  competência  da  CGMT  no
contexto referenciado, visto que há diferenciação do objetivo temático para cada uma. 3.
Para  tanto,  faço  algumas  considerações  iniciais  para  melhor  entendimento  sobre  as
principais atribuições e atividades desenvolvidas pela CGMT: 3.1. Segundo o Regimento
Interno  da  FUNAI,  resumidamente,  cabe  à  CGMT  promover,  planejar,  organizar,
coordenar,  orientar,  propor  normas  e  supervisionar  ações  de  Informação  Territorial,
Prevenção de Ilícitos e Fiscalização em Terras Indígenas; 3.2. As ações de informação
territorial são voltadas apenas à captação de dados geoespaciais e de campo, destinados
à produção do conhecimento que subsidiem a tomada de decisão do CGMT quanto ao
planejamento das ações de Prevenção de Ilícitos e de Controle (fiscalização e extrusão);
3.3. As ações de prevenção de ilícitos se destinam a manter a presença frequente de
servidores da FUNAI e indígenas dentro das TIs, visando inibir a entrada de pessoas
não  autorizadas  e  a  prática  de  ilícitos  de  toda  ordem,  a  exemplo  das  barreiras
sanitárias, limpeza de limites, colocação de placas e vigilância indígena. Além disso,
também se encarrega da prevenção a incêndios florestais dentro destes territórios,
por  meio  da  inserção  das  Brigadas  Federais  Indígenas  (BRIFs)  com  apoio  do
Prevfogo/IBAMA; 3.4. As ações de controle (fiscalização e extrusão) estão focadas em
coibir  ilícitos  nas  TIs,  agindo repressivamente,  sempre atuando com apoio de órgãos
detentores de poder de polícia. 4. Vencidos os esclarecimentos conceituais, vejamos a
legislação básica que norteia as nossas atividades: 4.1. Constituição Federal Art. 231.
São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social,  costumes,  línguas,  crenças  e
tradições,  e  os  direitos  originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,
competindo à União demarcálas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º São
terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios  as  por  eles  habitadas  em  caráter
permanente,  as  utilizadas  para  suas  atividades  produtivas,  as  imprescindíveis  à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. (grifo meu) 4.2.
Estatuto do Índio [..] Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como
aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para
a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: [...] IX - garantir
aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das
terras  que  habitam,  reconhecendo-lhes  o  direito  ao  usufruto  exclusivo  das  riquezas
naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; [...] Art. 25. O reconhecimento
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do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas,
nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será
assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e
ao  consenso  histórico  sobre  a  antigüidade  da  ocupação,  sem  prejuízo  das  medidas
cabíveis  que,  na  omissão  ou  erro  do  referido  órgão,  tomar  qualquer  dos  Poderes  da
República. (grifo meu) 4.3. Estatuto da Funai [...] Art. 2º. A FUNAI tem por finalidade:
[...] II - formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da política
indigenista do Estado brasileiro,  baseada nos seguintes princípios: [...]  IX - exercer o
poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas. [...] Art. 20. À Diretoria de
Proteção  Territorial  compete:  [...]  IV  -  monitorar  as  terras  indígenas  regularizadas  e
aquelas ocupadas por povos indígenas, incluídas as isoladas e as de recente contato; (grifo
meu) [...]  5.  Há alguns julgados que tratam do tema,  contudo  referentes  a  litígios
específicos sobre esbulho possessório, onde constam não índios assentados dentro da área
delimitada:  “Administrativo  e  Processual  Civil.  Área  Indígena:  Demarcação  –
Propriedade Particular Encrava - O mandado de segurança exige prova pré-constituída e
com ela,  mesmo sendo complexa a controvérsia,  é aquedada a via mandamental.  -  A
existência de propriedade, devidamente registrada, não inibe a FUNAI, de investigar e
resgatar suas terras indígenas imemoráveis. - Enquanto não for formalmente demarcada a
área indígena, as propriedades encravadas não podem ser interditadas para seus donos. -
Segurança concedida em parte”. (MS 8032/DF-STF-Relatora Ministra Eliana Calmon –
DJ 02/12/2002). (grifo meu) “O Decreto nº 1.775/96 estabelece que a demarcação não
traz nenhuma restrição aos proprietários,  que poderão continuar utilizando suas terras
para fins produtivos, sem qualquer prejuízo material ou de outro ordem e que esta deve
ser  baseada  e  fundamentada  em  trabalhos  antropológicos  de  identificação”  (AI
0002512-14.2012.4.03.0000/MS – TRF da 3ª Região – Relatora Desembargadora Federal
Vesna Kolmar – DJ 08/05/2013) “Ainda que se admitisse que o imóvel em discussão se
enquadra na descrição do art. 231, § 1º, da Constituição Federal, impõe-se reconhecer que
o ordenamento  jurídico  pátrio  não  confere  mecanismos de  autotutela  aos  índios  para
reaverem a posse perdida há décadas sobre as terras que tradicionalmente ocupavam”
(AC 0002715-04.2006.4.01.3310 – TRF da 1ª Região – Relator Desembargador Federal
Ney Bello – DJ 24/03/2015). (grifo meu) “[...] A identificação e a demarcação de áreas
indígenas  (terras  tradicionais)  devem  observar  o  devido  processo  legal,  não  sendo
possível que através de ocupações ou invasões se criem situações consumadas que não
encontram previsão no direito vigente no Brasil. (AI 5019676- 40.2013.4.04.0000 – TRF
da  4ª  Região  –  Relator  Desembargador  Cândido  Alfredo  Silva  Leal  Júnior  –  DJ
17/12/2013).  “A identificação e  a  demarcação de  áreas  indígenas  (terras  tradicionais)
devem observar o devido processo legal, não sendo admitido no ordenamento vigente que
se utilizem de ocupações ou invasões como forma de impor esse direito, ou que se criem
situações consumadas mediante a instalação definitiva e forçada em propriedade que, em
princípio,  é  particular”  (5006418-  15.2014.4.04.7117-TRF  da  4ª  Região  –  Relatora
Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha – DJ 08/11/2017) 6. Na mesma senda,
verificamos  algumas  manifestações  da  PFE:  6.1.  O  Despacho  n.  1.026/PFE/2019
(3648918)  voltado  a  comunidades  indígenas  que  usam  do  método  de  invasão  e
depredação  de  propriedades  privadas  para  pressionar  a  própria  entidade  a  demarcar
aquele território, no qual FUNAI contribua com apoio de capital humano em benefício de
índios que pratiquem atos pelos quais o Estado poderá responder civilmente, financiando
o seu próprio risco (grifo meu); 6.2. Em resposta ao Despacho CGMT/2021 (3649052), a
Cota n.  240/PFE/2019 (3648955) infere que à Presidência da FUNAI cabe, por força
legal, estabelecer comandos prescritivos de ação aos setores subordinados (grifo meu); 7.
Em  face  do  exposto,  considerando  que  as  manifestações  e  julgados  acima  estão
diretamente  ligados  a  esbulho,  invasão,  depredação  e  áreas  sob  litígio,  resta  o
deslinde das seguintes situações: 7.1. Há viabilidade jurídica para que as ações de
informação territorial e de prevenção de ilícitos, visto que não configuram ações de
caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs a partir da fase Delimitada em
diante e onde não haja notícia da existência de propriedade privada em seu interior
ou litígio em marcha ? Há viabilidade jurídica para que as ações de controle, visto
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que configuram ações de caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs a partir
da fase Delimitada em diante nos pontos onde não haja notícia da existência de
propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ? 7.3.  Há  viabilidade
jurídica para que as ações de informação territorial e de prevenção de ilícitos, visto
que não configuram ações de caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs que
estão em fase de transferência do particular e/ou do poder público para a União
(dominiais  ou  reservas)  e  onde  não  haja  notícia  da  existência  de  propriedade
privada em seu interior ou litígio em marcha ? 7.4. Há viabilidade jurídica para que
as ações de controle, visto que configuram ações de caráter repressivo, possam ser
realizadas em TIs que estão em fase de transferência do particular e/ou do poder
público para a União (dominiais ou reservas) e onde não haja notícia da existência
de propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ? 8. Por fim, visando
buscar  segurança  jurídica  para  as  ações  de  informação  territorial  e  de  prevenção  de
ilícitos apoiadas ou executadas pela CGMT e pelas Coordenações Regionais, solicita-se a
análise e manifestação sobre as questões apontadas nos subparágrafos 7.1. a 7.4. 9.
Sendo o suficiente para o momento, registramos nossa consideração e apreço Anexos: I -
Despacho CGMT/2021 (SEI nº 3649052); II - Cota n. 240/PFE/2019 (SEI nº 3648955);
III - Despacho n. 1.026/PFE/2019 (SEI nº 3648918). Cesar Augusto Martinez, Diretor(a),
em 01/12/2021”

 
 
II – ANÁLISE
 
 
1-DELIMITAÇÃO DO OBJETO DESTE PARECER JURÍDICO
 
Trata-se da tarefa SAPIENS ID 123437966 / NUP 08620.005771/2019-16, distribuída para esta

procuradora em  02-12-2021, a qual verifica-se que se refere a  questionamento que iniciou neste nup/Sapiens
08620.005771/2019-16  em 2019, pelo qual a  CGMT/DPT/FUNAI  solicitou  à  PFE-FUNAI a emissão de
 parecer acerca da legalidade da execução de ações de monitoramento/fiscalização territorial em Terras
Indígenas em fase de processo administrativo anterior à homologação.

 
Conforme exposto, nas atribuições da Diretoria de Proteção Territorial (DPT),  no art. 165 do

 Regimento  Interno  da  Funai,  está  incluída  a  competência   da  Diretoria  de  Proteçao  Territorial  para  “IV  -
monitorar as terras indígenas regularizadas e aquelas ocupadas por povos indígenas, incluídos os isolados e
os de recente contato;"

 
Também foi destacado que segundo o Regimento Interno da FUNAI, cabe à CGMT promover,

planejar, organizar, coordenar, orientar, propor normas e supervisionar ações de Informação Territorial, Prevenção
de Ilícitos e Fiscalização em Terras Indígenas.

 
Houve solicitação para que seja apresentada pela PFE-FUNAI uma interpretação jurídica para

estabelecimento de limites de atuação da  Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial – CGMT.
 
Verifica-se que a Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial – CGMT realiza as seguintes

indagações:
 

 Há viabilidade jurídica para que as ações de informação territorial e de prevenção
de  ilícitos,  visto  que  não  configuram  ações  de  caráter  repressivo,  possam  ser
realizadas em TIs a partir da fase Delimitada em diante e onde não haja notícia da
existência de propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ?
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 Há viabilidade jurídica para que as ações de controle, visto que configuram ações
de caráter repressivo, possam ser realizadas em TIs a partir da fase Delimitada em
diante nos pontos onde não haja notícia da existência de propriedade privada em
seu interior ou litígio em marcha ?
 
 Há viabilidade jurídica para que as ações de informação territorial e de prevenção
de  ilícitos,  visto  que  não  configuram  ações  de  caráter  repressivo,  possam  ser
realizadas em TIs que estão em fase de transferência do particular e/ou do poder
público para a União (dominiais ou reservas) e onde não haja notícia da existência
de propriedade privada em seu interior ou litígio em marcha ?
 
 Há viabilidade jurídica para que as ações de controle, visto que configuram ações
de  caráter  repressivo,  possam  ser  realizadas  em  TIs  que  estão  em  fase  de
transferência  do  particular  e/ou  do  poder  público  para  a  União  (dominiais  ou
reservas)  e  onde  não  haja  notícia  da  existência  de  propriedade  privada  em seu
interior ou litígio em marcha ?
 

Conforme esclarecimentos conceituais que constam  no OFÍCIO Nº  1403/2021/DPT/FUNAI
(sequencial 9):

 
 "As ações de informação territorial são voltadas apenas à captação de dados geoespaciais
e de campo, destinados à produção do conhecimento que subsidiem a tomada de decisão
do CGMT quanto ao planejamento das ações de Prevenção de Ilícitos  e  de Controle
(fiscalização e extrusão)"
 
"  As  ações  de  prevenção  de  ilícitos  se  destinam  a  manter  a  presença  frequente  de
servidores da FUNAI e indígenas dentro das TIs, visando inibir a entrada de pessoas não
autorizadas  e  a  prática  de  ilícitos  de  toda ordem,  a  exemplo das  barreiras  sanitárias,
limpeza de limites, colocação de placas e vigilância indígena. Além disso, também se
encarrega  da  prevenção  a  incêndios  florestais  dentro  destes  territórios,  por  meio  da
inserção das Brigadas Federais Indígenas (BRIFs) com apoio do Prevfogo/IBAMA;"
 
" As ações de controle (fiscalização e extrusão) estão focadas em coibir ilícitos nas TIs,
agindo repressivamente,  sempre atuando com apoio de órgãos detentores de poder de
polícia."

 
 
2-CONSIDERAÇÃO INICIAL
 
Considera  esta  procuradora  que  a  resposta  aos  questionamentos  da  Coordenação-Geral  de

Monitoramento Territorial – CGMT e da Diretoria de Proteção Territorial  deve ser buscada a partir  de uma
análise em relação às atribuições da FUNAI, diante dos  direitos que são assegurados pela Constituição, aos
Indígenas,  ao Meio-Ambiente, e à propriedade.

 
3-DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  RELACIONADAS  AOS  DIREITOS  SOCIAIS

DOS INDÍGENAS
 
De acordo com o art. 231, caput e par. 1º,  da Constituição Federal, verifica-se que a Constituição

Federal protege a organização social, os costumes, as línguas, crenças e tradições dos indígenas,  e assegura-lhes o
seu bem-estar e sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
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e  tradições,  e  os  direitos  originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens,
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente,  as  utilizadas  para  suas  atividades  produtivas,  as  imprescindíveis  à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
 

 
4-DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  RELACIONADAS  AO  DIREITO  DE

PROPRIEDADE
 
De acordo com o art. 5º, caput, da Constituição Federal, verifica-se que a Constituição Federal

garante aos brasileiros e ao estrangeiros residentes no País, o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) , e
estabelece que a propriedade deve atender a sua função social (art. 5º, XXIII, da CF).

 
Salienta-se que, de acordo com o art. 5º, XXV, da Constituição Federal, no caso de iminente

perigo  público,  a  autoridade  competente  pode  fazer  uso  de  propriedade  particular,  sendo  assegurado  ao
 proprietário uma  indenização  posterior, se houver dano.

 
Destaca-se, também, que o art. 170 da Constituição Federal, ao tratar da ordem econômica,

estabelece  que  deve  ser  observado  o  princípio  da  propriedade  privada  e  o  princípio  da  função  social  da
propriedade (art. 170, II e III, da CF).

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXV -  no caso de iminente  perigo público,  a  autoridade competente  poderá  usar  de
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
 

 
5-DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  RELACIONADAS  À  PROTEÇÃO  DO  MEIO

AMBIENTE
 
Observa-se que, de acordo com o art. 23, VI, da Constituição Federal, é competência da União,

dos Estados e dos Municípios a proteção ao meio ambiente.
 
Ao tratar da ordem econômica, a Constituição Federal também estabelece como princípio a defesa

do meio ambiente, conforme impacto ambiental dos produtos e serviços (art. 170, VI, da CF).
 
Destaca-se que, de acordo com o art. 186, II, da Constituição Federal, para que a função social

de uma propriedade rural seja atendida há necessidade de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente.
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O art. 225 da Constituição Federal estabelece o direito de todos ao meio ambiente equilibrado,
como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição Federal impõe ao Poder
Público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações.

 
Destaca-se que o § 1º do art. 225 da CF atribui ao Poder Público o dever de prover o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade , exigir estudo prévio de impacto ambiental para
obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental,  proteger a fauna e a flora.   

 
 Salienta-se também que o art. 225, par. 1º, da CF ainda veda  práticas que coloquem em risco

a função ecológica, ou provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. O § 2º  do
art.  225 da Constituição Federal  impõe a quem explorar  recursos minerais  a  obrigação de recuperar  o meio
ambiente degradado. O art.  225, § 3º da CF    dispõe que as  condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.

 
De acordo com o § 4º do art. 225 da CF, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a

Serra do Mar,  o Pantanal  Mato-Grossense e  a  Zona Costeira  são patrimônio nacional,  e  sua utilização deve
ocorrer na forma da lei, de acordo com condições que assegurem a preservação do meio ambiente.

 
De acordo com o § 5º  do art. 225 da CF,   as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por

ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, são indisponíveis.
 

Art.  23.  É  competência  comum  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto  ambiental  dos  produtos  e  serviços  e  de  seus  processos  de  elaboração  e
prestação;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
 
Art.  186.  A  função  social  é  cumprida  quando  a  propriedade  rural  atende,
simultaneamente,  segundo  critérios  e  graus  de  exigência  estabelecidos  em  lei,  aos
seguintes  requisitos:  (...)   II  -  utilização  adequada  dos  recursos  naturais  disponíveis  e
preservação do meio ambiente; (...)
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas;         (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades  dedicadas  à  pesquisa  e  manipulação  de  material
genético;         (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente  protegidos,  sendo  a  alteração  e  a  supressão  permitidas  somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;         (Regulamento)
IV  -  exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra  ou  atividade  potencialmente
causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente,  estudo  prévio  de  impacto
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ambiental, a que se dará publicidade;         (Regulamento)
V  -  controlar  a  produção,  a  comercialização  e  o  emprego  de  técnicas,  métodos  e
substâncias  que  comportem  risco  para  a  vida,  a  qualidade  de  vida  e  o  meio
ambiente;         (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade.         (Regulamento)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§  3º  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio  ambiente  sujeitarão  os
infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma
da lei,  dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.         (Regulamento)         (Regulamento)
§  5º  São  indisponíveis  as  terras  devolutas  ou  arrecadadas  pelos  Estados,  por  ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei
federal, sem o que não poderão ser instaladas.
§  7º  Para  fins  do  disposto  na  parte  final  do  inciso  VII  do  §  1º  deste  artigo,  não  se
consideram  cruéis  as  práticas  desportivas  que  utilizem  animais,  desde  que  sejam
manifestações  culturais,  conforme  o  §  1º  do  art.  215  desta  Constituição  Federal,
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro,
devendo ser  regulamentadas  por  lei  específica  que  assegure  o  bem-estar  dos  animais
envolvidos.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)
 
 

6-DOS  CONFLITOS  DURANTE  A  TRAMITAÇÃO  DE  PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE DEMARCAÇÃO

 
Considera-se que  os direitos protegidos constitucionalmente devem ser sempre conciliados.
 
Problemas  específicos  surgem,  ocasionando  dúvidas  quanto  à  competência/legitimidade   para

atuação da FUNAI,  quando há ocupação indígena em área cujo processo administrativo de demarcação ainda não
foi concluído, ou seja, antes de haver registro de Terra Indígena em nome da União.

 
Destaca-se que a ocupação irregular de espaços  constitui esbulho possessório,  que autoriza o

manejo de ação de reintegração de  posse (arts.  1208 e 1210 do Código Civil,  arts.  560 a 562 do Código de
Processo Civil e art. 71 do Decreto-Lei 9760/46).   Entao, o  que se verifica na prática, é que, antes de haver a
conclusão de processos demarcatórios, surgem conflitos e, consequentemente,  ações judiciais de reintegração de
posse ajuizadas tanto por indígenas, com fundamento no direito originário,  quanto por  proprietários.

 
Destaca-se, assim, a importância de a FUNAI, como órgão que tem o dever de proteger os direitos

indígenas,  a  sobrevivência  física  e  cultural  das  comunidades  indígenas,  procurar  promover,  sempre,  que  a
ocupação/posse indígena ocorra de forma pacífica, consensual  e regularizada.

 
Destaca-se  que  sempre  podem  ser  buscados    instrumentos  jurídicos  para  dispor  quanto  à

 ocupação/posse, relativamente a indígenas, com base no art. 231 da CF, e a proprietários, com base nos arts. 5º,
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XXII e XXIII,  e 170, II e III,  da CF,  no período de tramitação do procedimento administrativo demarcatório de
terras indígenas, até que ocorra  regularização cartorial do domínio/propriedade.

 
 
7-DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNAI EM RELAÇÃO AO DEVER DE PROTEÇÃO AOS

DIREITOS SOCIAIS DOS INDÍGENAS
 
Destaca-se que, de acordo com o art. 2º do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017), a FUNAI

 tem por finalidade proteger os direitos dos indígenas, garantir o cumprimento da política indigenista, mediante:
- reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas; - respeito ao
cidadão indígena e às suas comunidades e organizações;-  garantia aos povos indígenas isolados do exercício de
sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los;-  garantia da promoção de
direitos sociais, econômicos e culturais aos povos indígenas; - garantia da participação dos povos indígenas e das
suas organizações em instâncias do Estado que definam políticas públicas que lhes digam respeito;

 
Além dessas competências,  também é atribuição da FUNAI: - a administração dos bens do

patrimônio  indígena,  -  o  apoio  a   pesquisas  científicas  sobre  os  povos  indígenas,  visando à  valorização e  à
divulgação de suas culturas; -  monitorar os serviços de saúde voltados aos povos indígenas; -  monitorar os
serviços de educação diferenciada para os povos indígenas; -  despertar, por meio de instrumentos de divulgação,
o interesse coletivo para a causa indígena; - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas;
-  prestar  a  assistência  jurídica  aos  povos  indígenas;  -  promover  estudos  de  identificação  e  delimitação,
demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.

 
Como visto  anteriormente,  pelo  art.  231,  caput  e  par.  1º,  a  Constituição  Federal  protege  a

organização social, os costumes, as línguas, crenças e tradições dos indígenas,  e assegura-lhes o seu bem-estar e
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 
Portanto, com base no disposto no art. 231, par. 1º, da Constituição Federal, considera-se que,

em relação às atribuições da Funai que foram acima elencadas, as quais são referentes à proteção dos indígenas,
relacionadas à sobrevivência física e cultural dos indígenas, considera esta procuradora  que há necessidade de ser
sempre  buscado o mínimo existencial que é devido,  relacionado ao princípio da dignidade humana, que não
depende de registro cartorial, e que se destina a afastar o risco social.

 
Considera-se  que  é  competência  da  FUNAI promover  em relação  aos  indígenas,  as  medidas

administrativas  e  políticas  públicas  de  interesse  social  que  se  destinam  a  efetivar  os  direitos    essenciais
assegurados na Constituição Federal que não dependem de registro cartorial.

 
  Não  se  poderia  deixar  de  mencionar  que,  de  acordo  com  o   art.  2º,  IX,  da  Lei

6001/73,  cumpre não apenas à União, mas também aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, a  proteção das comunidades indígenas e a
preservação dos seus direitos.

 
 
8-DAS  ATRIBUIÇÕES  DA  FUNAI  REFERENTES  À  PROTEÇÃO  AO  MEIO

AMBIENTE
 
Destaca-se que, de acordo com o art. 2º do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017), a FUNAI

tem dentre suas atribuições a de garantir o cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro, baseada no
princípio de garantia da proteção e da conservação do meio ambiente nas terras indígenas.

 
Como visto acima,  de acordo com o art. 23, VI, da Constituição Federal, é competência da

União, dos Estados e dos Municípios a proteção ao meio ambiente.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/790260212

14 de 24 03/01/22, 21:30



 
Ao tratar da ordem econômica, a Constituição Federal também estabelece como princípio a defesa

do meio ambiente, com observância ao impacto ambiental dos produtos e serviços (art. 170, VI, da CF).
 
Destaca-se que, de acordo com o art. 186, II, da Constituição Federal, para que a função social

de uma propriedade rural seja atendida, há necessidade de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente.

 
O art. 225 da Constituição Federal estabelece o direito de todos ao meio ambiente equilibrado,

como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição Federal impõe ao Poder
Público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações.

 
Destaca-se que o § 1º do art. 225 da CF atribui ao Poder Público o dever de prover o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade , exigir estudo prévio de impacto ambiental para
obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental,  proteger a fauna e a flora.   

 
 Salienta-se também que o art. 225, par. 1º, da CF ainda veda  práticas que coloquem em risco

a função ecológica, ou provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. O § 2º  do
art.  225 da Constituição Federal  impõe a quem explorar  recursos minerais  a  obrigação de recuperar  o meio
ambiente degradado. O art.  225, § 3º da CF    dispõe que as  condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.

 
De acordo com o § 4º do art. 225 da CF, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a

Serra do Mar,  o Pantanal  Mato-Grossense e  a  Zona Costeira  são patrimônio nacional,  e  sua utilização deve
ocorrer na forma da lei, de acordo com condições que assegurem a preservação do meio ambiente.

 
De acordo com o § 5º  do art. 225 da CF,   as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por

ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, são indisponíveis.
 
Considera-se, assim,  que o equilíbrio do meio ambiente, o  manejo ecológico das espécies e

ecossistemas, a preservação da diversidade, a fauna e a flora, não podem  correr qualquer  risco de ficar sem
proteção, em função de conflitos possessórios.

 
Vale  mencionar,  exemplificativamente,  que  o   Art.  7º  da  Lei  12.651/2012  estabelece  que  a

 vegetação situada em Área de Preservação Permanente deve ser mantida pelo proprietário da área, possuidor
ou ocupante a qualquer título. .

 
De acordo com o art. 6º da Lei 6938/81, o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é

constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, e dos Municípios, bem como as fundações instituídas
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.

 
De acordo com o art.  2º  da Lei  7735/89,  o  Instituto  Brasileiro  do Meio  Ambiente  e  dos

Recursos Naturais Renováveis- IBAMA é a autarquia federal  vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com
finalidade  de  exercer  o  poder  de  polícia  ambiental  e  executar  as  ações  de  política  ambiental,  fiscalização,
monitoramento e controle ambiental.

 
Portanto, considera-se que a proteção ambiental deve ser buscada pela FUNAI apenas nas terras

que já tenham sido homologadas por Decreto Presidencial  e  que já tenham registro em nome da União,  em
Cartório  de  Registro  de  Imóveis.     Antes  disso,  a    proteção  e  fiscalização  ambiental  deve  ser  realizada
 exclusivamente pelos órgãos ambientais, e não pela Funai. Antes do registro da área indígena em nome da União,
a FUNAI, ou a União, não se enquadram como proprietário, nem como ocupante, nem como possuidor.
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9-DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNAI RELACIONADAS À QUESTÃO DA PROPRIEDADE

TERRITORIAL
 
De acordo  com o  art.  2º  do  Estatuto  da  Funai  (Decreto  9010/2017),  a   FUNAI  tem  por

finalidade garantir o cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro com base no princípio da garantia
ao direito originário, à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que tradicionalmente ocupam e ao usufruto
exclusivo das riquezas nelas existentes. Ademais, também é competência da FUNAI promover o desenvolvimento
sustentável nas terras indígenas, conforme a realidade de cada povo indígena.

 
Salienta-se  que  o  art.  4º  do  Estatuto  da  Funai  (Decreto  9010/2017)  atribui  à  FUNAI  a

delimitação,  demarcação,  regularização fundiária  e  registro das terras  tradicionalmente ocupadas pelos povos
indígenas.

 
De acordo com o art. 231, caput,  da Constituição Federal,  são reconhecidos aos índios os

direitos  originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  UNIÃO a  demarcação  e  a
proteção.  De acordo com o art. 231, par. 4º, da Constituição Federal, as terras tradicionalmente ocupadas pelos
indígenas são inalienáveis e indisponíveis.  O  art. 231, par. 5º, da Constituição Federal apresenta regra geral
que  veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras. De acordo com o art. 231, par. 6º, da Constituição
Federal, são nulos os atos que disponham sobre ocupação, domínio e posse das terras indígenas, bem como sobre
a exploração das riquezas nelas existentes.

 
Importante observar  que,  de acordo com o art.  67 do Ato das  Disposições  Constitucionais

Transitórias, a União deveria concluir a demarcação das terras indígenas.
 
De acordo com o art. 19 da Lei 6001/73 a demarcação das terras indígenas, prevista no art. 231,

caput, da CF,  é realizada por iniciativa e sob orientação da FUNAI, de acordo com o procedimento estabelecido
em decreto (Decreto 1775/96).

 
O Decreto 1.775/96  dispõe sobre o complexo procedimento administrativo de demarcação

das terras indígenas, que é constituído por diversas fases, destacando-se :  (1) identificação e delimitação, que
tem  início  com  edição  de  Portaria  pelo  Presidente  da  Funai,  que  constitui  grupo  técnico  multidisciplinar,
coordenado por antropólogo;  (2) apreciação do Relatório Circunstanciado de  identificação e delimitação pelo
Ministro da Justiça, aprovando ou desaprovando. Com a aprovação, mediante Portaria do Ministro da Justiça
ocorre a declaração dos limites da terra indígena, a cargo da União; (3) demarcação da terra indígena pela FUNAI
  (4) homologação, mediante Decreto do Presidente da República e, portanto, também a cargo da União, e (5)
regularização fundiária e registro em cartório imóbiliário, a cargo da FUNAI.

 
 
10- DOS LIMITES PARA ATUAÇÃO DA CGMT/DPT/FUNAI
 
Surge  então  a  indagação  quanto  aos  limites  para  atuação  da   Coordenação  Geral  de

Monitoramento Territorial – CGMT/DPT/FUNAI em face de sua competência para    propor normas e
supervisionar ações de Informação Territorial, Prevenção de Ilícitos e Fiscalização em Terras Indígenas, no
período  anterior  à    conclusão  do  procedimento  de  demarcação,  antes  de  haver  a  homologação  da
demarcação por Decreto Presidencial, e antes de haver o registro cartorial da Terra Indígena em nome da
União.

 
Pelas disposições do Decreto 1.775/96,  verifica-se que se trata de um complexo procedimento. O

art.  2º  do  Decreto  1.775/96  destaca  que  a  demarcação  deve  ser  fundamentada  em estudo  antropológico  de
identificação,  bem  como  em      estudos  complementares  de  natureza  etno-histórica,  sociológica,  jurídica,
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cartográfica, ambiental e  levantamento fundiário.
 
Verifica-se que, de acordo com o art. 2º, par. 5º, do Decreto 1.775/96 há oportunidade para  que

sejam prestadas informações sobre a área objeto de identificação, por órgãos públicos e por entidades civis.
 
De acordo com o art. 2º, par. 6º, do Decreto 1.775/96, verifica-se que a conclusão dos trabalhos de

identificação e delimitação ocorre através de um relatório circunstanciado que caracteriza a terra indígena a
ser  demarcada.  Portanto,   nesta  fase   verifica-se   que  pode  ocorrer  que  nem  toda  a  extensão  da   área
reivindicada seja caracterizada pelo Relatório Técnico como terra indígena a ser demarcada.    

 
               Pelo disposto no § 7° do art. 2º do Decreto 1.775/96, verifica-se também que, antes da

publicação do resumo do Relatório,  há necessidade de aprovação do  relatório que caracteriza a terra indígena
a ser demarcada, pelo titular da FUNAI. Portanto, verifica-se que, nesta fase, pode ocorrer a não aprovação,
pelo Presidente da Funai,  do relatório circunstanciado que caracteriza a terra indígena a ser demarcada.

 
           De acordo com o    §  8°  do art.  2º  do Decreto 1.775/96,  há  possibilidade  de  Estados,

municípios e demais interessados,  manifestarem-se no  procedimento demarcatório,  até noventa dias após a
publicação do resumo do Relatório que caracteriza a terra indígena a ser demarcada,  apresentando  razões  e
provas,  tais como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas,
para pleitear indenização,  ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório.

 
       Destaca-se que, conforme previsto no  § 9°  do art. 2º do Decreto 1.775/96, a FUNAI deve

encaminhar o  procedimento ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com eventuais razões e provas que
tenham sido apresentadas demonstrando qualquer vício no  relatório.

 
       Pelo disposto no  § 10 do art. 2º do Decreto 1.775/96, verifica-se que o  Ministro de Estado da

Justiça deve decidir sobre a declaração dos limites da terra indígena, aprovando, determinando diligências,  ou
desaprovando a área identificada que foi  proposta  pelo Relatório. Salienta-se, portanto, que o Decreto 1.775/96,
nesta  fase,  prevê  a  possibilidade  o  Ministro  da  Justiça  não  aprovar  o  Relatório  circunstanciado  que
caracteriza a terra indígena a ser demarcada,  pelo “não atendimento do disposto no § 1º do art. 231 da
Constituição e demais disposições pertinentes”.

 
        Destaca-se que, se  aprovados pelo Ministro da Justiça os limites da terra indígena fixados no

Relatório Circunstanciado, a demarcação ainda deve ser homologada através de Decreto, pelo Presidente da
República, conforme previsto no art. 5º do Decreto 1.775/96. E após a publicação do decreto de homologação,
a FUNAI deve promover o  registro em cartório imobiliário e na Secretaria do Patrimônio da União do
Ministério  da  Fazenda,  eis  que,  conforme  estabelece  o  art.  20,  XI,  da  Constituição  Federal,   as  terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União.

 
11-DOS  LIMITES  PARA  ATUAÇÃO  DA    COORDENAÇÃO  GERAL  DE

MONITORAMENTO TERRITORIAL – CGMT/DPT/FUNAI
 
De acordo com o art. 20 do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017), compete à  Diretoria de

Proteção Territorial:
 

I  -  planejar,  coordenar,  propor,  promover,  implementar  e  monitorar  as  políticas  de
proteção  territorial,  em articulação  com os  órgãos  e  as  entidades  da  administração
pública federal, estadual, distrital e municipal;
II - elaborar estudos de identificação e delimitação de terras indígenas;
III - realizar a demarcação e a regularização fundiária das terras indígenas;
IV  -  monitorar  as  terras  indígenas  regularizadas  e  aquelas  ocupadas  por  povos
indígenas, incluídas as isoladas e as de recente contato;
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V - planejar, formular, coordenar e implementar as políticas de proteção aos grupos
isolados e recém-contatados;
VI - formular e coordenar a implementação das políticas nas terras ocupadas por povos
indígenas  de  recente  contato,  em  articulação  com  a  Diretoria  de  Promoção  ao
Desenvolvimento Sustentável;
VII - planejar, orientar, normatizar e aprovar informações e dados geográficos,  com
objetivo de fornecer suporte técnico necessário à delimitação, à demarcação física e às
demais informações que compõem cada terra indígena e o processo de regularização
fundiária;
VIII - disponibilizar as informações e os dados geográficos, no que couber, às unidades
da FUNAI e a outros órgãos ou entidades correlatos;
IX - implementar ações de vigilância, fiscalização e de prevenção de conflitos em terras
indígenas e retirada dos invasores, em conjunto com os órgãos competentes; e
X - coordenar e monitorar as atividades das Frentes de Proteção Etnoambiental.
 

Portanto, necessário realizar uma interpretação sistemática do disposto no art. 231 da CF, art. 67
do ADCT, art. 19 da Lei 6001/73 e arts. 2º, 5º e 6º do Decreto 1.775/96, com atenção ao devido processo legal
demarcatório,   para definição dos limites das  atribuições da Diretoria de Proteção Territorial. 

 
 
III- CONCLUSÕES
 
 

Considerando  a  tarefa  SAPIENS  ID  123437966  /  NUP  08620.005771/2019-16,
distribuída para esta procuradora em  02-12-2021;
 
Considerando   questionamento que iniciou neste nup/Sapiens 08620.005771/2019-16,
 em 2019, pelo qual a  Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial – CGMT/DPT
solicitou  à  PFE-FUNAI a emissão de  parecer acerca da legalidade da execução de
ações  de  monitoramento/fiscalização  territorial  em  Terras  Indígenas  em  fase  de
processo administrativo anterior à homologação.
 
Considerando que  nas atribuições da Diretoria de Proteção Territorial (DPT),   no
art. 165 do  Regimento Interno da Funai, está incluída a competência  da Diretoria de
Proteçao Territorial para “IV - monitorar as terras indígenas regularizadas e aquelas
ocupadas por povos indígenas, incluídos os isolados e os de recente contato;"
 
Considerando que também foi destacado que segundo o Regimento Interno da FUNAI,
cabe  à  CGMT  promover,  planejar,  organizar,  coordenar,  orientar,  propor  normas  e
supervisionar ações de Informação Territorial, Prevenção de Ilícitos e Fiscalização em
Terras Indígenas.
 
Considerando que houve  solicitação para que seja apresentada pela PFE-FUNAI uma
interpretação jurídica para estabelecimento de limites de atuação da  Coordenação-
Geral de Monitoramento Territorial – CGMT.

 
Recomenda-se observar:
 
 
1-Sobre  conflitos durante a tramitação de processos administrativos de demarcação
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1.1-Que  os direitos protegidos constitucionalmente devem ser sempre conciliados.
 
1.2-Que problemas específicos surgem, ocasionando dúvidas quanto à competência/legitimidade

 para atuação da FUNAI,  quando há ocupação indígena em área cujo processo administrativo de demarcação
ainda não foi concluído, ou seja, antes de haver registro de Terra Indígena em nome da União.

 
1.3-Que  a ocupação irregular de espaços  constitui esbulho possessório, que autoriza o manejo

de ação de reintegração de posse (arts. 1208 e 1210 do Código Civil, arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil
e art. 71 do Decreto-Lei 9760/46).   

 
1.4-Que    o    que  se  verifica  na  prática  é  que,  antes  de  haver  a  conclusão  de  processos

demarcatórios, surgem conflitos e, consequentemente,  ações judiciais de reintegração de posse ajuizadas tanto
por indígenas, com fundamento no direito originário,  quanto por  proprietários.

 
1.5-A  importância de a FUNAI, como órgão que tem o dever de proteger os direitos indígenas, a

sobrevivência física e cultural das comunidades indígenas, procurar promover,  sempre, que a ocupação/posse
indígena ocorra de forma pacífica, consensual  e regularizada.

 
1.6-Que  pode haver medidas extrajudiciais  para prevenção e solução de conflitos relacionados à

  ocupação/posse de indígenas, em face do disposto no  art. 231 da CF, e  à ocupação/posse de proprietários,
considerando os arts.  5º,  XXII e XXIII,   e 170, II e III,   da CF,  no período de tramitação do procedimento
administrativo demarcatório de terras indígenas, até que ocorra  regularização cartorial do domínio/propriedade
em nome da União.

 
 
2-Sobre as  atribuições da FUNAI em relação ao dever de proteção aos direitos sociais dos

indígenas
 
2.1-Que, de acordo com o art. 2º do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017), a FUNAI  tem

por finalidade proteger os direitos dos indígenas, garantir o cumprimento da política indigenista, mediante: -
reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas; - respeito ao
cidadão indígena e às suas comunidades e organizações;-  garantia aos povos indígenas isolados do exercício de
sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los;-  garantia da promoção de
direitos sociais, econômicos e culturais aos povos indígenas; - garantia da participação dos povos indígenas e das
suas organizações em instâncias do Estado que definam políticas públicas que lhes digam respeito;

 
2.2-Que, além dessas competências,  também é atribuição da FUNAI: - a administração dos

bens do patrimônio indígena, - o apoio a  pesquisas científicas sobre os povos indígenas, visando à valorização e à
divulgação de suas culturas; -  monitorar os serviços de saúde voltados aos povos indígenas; -  monitorar os
serviços de educação diferenciada para os povos indígenas; -  despertar, por meio de instrumentos de divulgação,
o interesse coletivo para a causa indígena; - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas;
-  prestar  a  assistência  jurídica  aos  povos  indígenas;  -  promover  estudos  de  identificação  e  delimitação,
demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.

 
2.3-Que, pelo art. 231, caput e par. 1º, a Constituição Federal protege a organização social, os

costumes, as línguas, crenças e tradições dos indígenas,  e assegura-lhes o seu bem-estar e sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

2.4-Que,  com base no disposto no art. 231, par. 1º, da Constituição Federal, considera-se que,
em relação às atribuições da Funai que foram acima elencadas, as quais são referentes à proteção da sobrevivência
física e cultural dos indígenas, considera esta procuradora  que há necessidade de ser sempre  promovida pela
FUNAI, pelo menos, a busca do mínimo existencial  devido,  tendo em vista o  princípio da dignidade humana, o
que não depende de registro cartorial, e que se destina a afastar qualquer  risco social.
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2.5-Que  é  competência  da  FUNAI  promover  em  relação  aos  indígenas,  as  medidas

administrativas  e  políticas  públicas  de  interesse  social  que  se  destinam  a  efetivar  os  direitos    essenciais
assegurados na Constituição Federal que não dependem de registro cartorial.

 2.6-Que  não  se  poderia  deixar  de  mencionar  que,  de  acordo  com  o  art.  2º,  IX,  da  Lei
6001/73,  cumpre não apenas à União, mas também aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, a  proteção das comunidades indígenas e a
preservação dos seus direitos.

 
 
3-Sobre as  atribuições da FUNAI  referentes à proteção ao meio ambiente
 
 
3.1-Que,  de acordo com o art.  2º do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017),  a FUNAI tem,

dentre suas atribuições, a de garantir o cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro, baseada no
princípio de garantia da proteção e da conservação do meio ambiente nas terras indígenas.

 
3.2-Que,  de acordo com o art. 23, VI, da Constituição Federal, é competência da União, dos

Estados e dos Municípios a proteção ao meio ambiente.
 
3.3-Que, ao tratar da ordem econômica, a Constituição Federal também estabelece como princípio

a defesa do meio ambiente, com observância ao impacto ambiental dos produtos e serviços (art. 170, VI, da CF).
 
3.4-Que,  de acordo com o art. 186, II, da Constituição Federal, para que a função social de

uma propriedade rural seja atendida, há necessidade de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente.

 
3.5-Que o  art. 225 da Constituição Federal  estabelece o direito de todos ao meio ambiente

equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A Constituição Federal
impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo, para as presentes e
futuras gerações.

 
3.6-Que o § 1º do art. 225 da CF atribui ao Poder Público o dever de prover o manejo ecológico

das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade , exigir estudo prévio de impacto ambiental para obra ou
atividade potencialmente causadora de degradação ambiental,  proteger a fauna e a flora.   

 
 3.7-Que  o art. 225, par. 1º, da CF ainda veda  práticas que coloquem em risco a função

ecológica, ou provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. O § 2º  do art. 225 da
Constituição  Federal  impõe  a  quem  explorar  recursos  minerais  a  obrigação  de  recuperar  o  meio  ambiente
degradado. O art. 225, § 3º da CF    dispõe que as  condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.

 
3.8-Que, de acordo com o § 4º do art. 225 da CF,  a  Floresta Amazônica brasileira,  a  Mata

Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização
deve ocorrer na forma da lei, de acordo com condições que assegurem a preservação do meio ambiente.

 
3.9-Que, de acordo com o § 5º  do art. 225 da CF,   as terras devolutas ou arrecadadas pelos

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, são indisponíveis.
 
3.10-Que o equilíbrio do meio ambiente,  o  manejo ecológico das espécies e ecossistemas,  a
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preservação da diversidade, a fauna e a flora, não podem  correr qualquer  risco de ficar sem proteção, em função
de conflitos possessórios.

 
3.11-Que vale considerar,  exemplificativamente, que o  Art. 7º da Lei 12.651/2012  estabelece

que a  vegetação situada em Área de Preservação Permanente deve ser mantida pelo  proprietário  da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título.

 
3.12-Que, de acordo com o art. 6º da Lei 6938/81, o Sistema Nacional do Meio Ambiente –

SISNAMA  é  constituído  pelos  órgãos  e  entidades  da  União,  dos  Estados,  e  dos  Municípios,  bem como as
fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.

 
3.13-Que, de acordo com o art. 2º da Lei 7735/89, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA é a autarquia federal  vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
com finalidade de exercer o poder de polícia ambiental e executar as ações de política ambiental, fiscalização,
monitoramento e controle ambiental.

 
3.14Que a proteção ambiental deve ser buscada pela FUNAI apenas nas terras que já tenham sido

homologadas por Decreto Presidencial e que já tenham registro em nome da União, em Cartório de Registro de
Imóveis.     Antes disso,  a   proteção e fiscalização ambiental  deve ser  realizada  exclusivamente pelos órgãos
ambientais, e não pela Funai. Antes do registro da área indígena em nome da União, a FUNAI, ou a União, não se
enquadram como proprietário, nem como ocupante, nem como possuidor.

 
 
4-Sobre as atribuições da FUNAI  relacionadas à questão da propriedade territorial
 
4.1-Que, de acordo com o art. 2º do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017), a  FUNAI tem por

finalidade garantir o cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro com base no princípio da garantia
ao direito originário, à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que tradicionalmente ocupam e ao usufruto
exclusivo das riquezas nelas existentes. Ademais, também é competência da FUNAI promover o desenvolvimento
sustentável nas terras indígenas, conforme a realidade de cada povo indígena.

 
4.2-Que  o art. 4º do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017) atribui à FUNAI a delimitação,

demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.
 
4.3-Que, pelo  art. 231, caput,  da Constituição Federal, são reconhecidos aos índios os direitos

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à UNIÃO a demarcação e a proteção.  De
acordo com o art. 231, par. 4º, da Constituição Federal, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são
inalienáveis e indisponíveis.  O  art. 231, par. 5º, da Constituição Federal apresenta regra geral que  veda a
remoção dos grupos indígenas de suas terras. De acordo com o art. 231, par. 6º, da Constituição Federal, são
nulos os atos que disponham sobre ocupação, domínio e posse das terras indígenas, bem como sobre a exploração
das riquezas nelas existentes.

 
4.4-Que,  de acordo com o art.  67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,  a

União deveria concluir a demarcação das terras indígenas.
 
4.5-Que, de acordo com o art. 19 da Lei 6001/73 a demarcação das terras indígenas, prevista no

art. 231, caput, da CF,  é realizada por iniciativa e sob orientação da FUNAI, de acordo com o procedimento
estabelecido em decreto (Decreto 1775/96).

 
4.6-Que  o   Decreto  1.775/96  dispõe  sobre  o  complexo  procedimento  administrativo  de

demarcação das terras indígenas,  que é  constituído por  diversas fases,  destacando-se :   (1)  identificação e
delimitação,  que  tem  início  com  edição  de  Portaria  pelo  Presidente  da  Funai,  que  constitui  grupo  técnico
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multidisciplinar, coordenado por antropólogo;  (2) apreciação do Relatório Circunstanciado de  identificação e
delimitação pelo Ministro da Justiça, aprovando ou desaprovando. Com a aprovação,  mediante Portaria  do
Ministro da Justiça ocorre a declaração dos limites da terra indígena, a cargo da União; (3) demarcação da terra
indígena pela FUNAI   (4) homologação, mediante Decreto do Presidente da República e, portanto, também a
cargo da União, e (5) regularização fundiária e registro em cartório imóbiliário, a cargo da FUNAI.

 
 
5-Sobre os limites para atuação da CGMT/DPT/FUNAI
 
5.1-Que é pertinente a  indagação quanto aos limites para atuação da  Coordenação Geral

de Monitoramento Territorial – CGMT/DPT/FUNAI em face de sua competência para   propor normas e
supervisionar ações de Informação Territorial, Prevenção de Ilícitos e Fiscalização em Terras Indígenas, no
período  anterior  à    conclusão  do  procedimento  de  demarcação,  antes  de  haver  a  homologação  da
demarcação por Decreto Presidencial, e antes de haver o registro cartorial da Terra Indígena em nome da
União.

 
5.2-Que,  pelas  disposições  do  Decreto  1.775/96,   verifica-se  que  se  trata  de  um  complexo

procedimento.  O  art.  2º  do  Decreto  1.775/96  destaca  que  a  demarcação  deve  ser  fundamentada  em estudo
antropológico de identificação, bem como em   estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica,
jurídica, cartográfica, ambiental e  levantamento fundiário.

 
5.3-Que,  de acordo com o art. 2º, par. 5º, do Decreto 1.775/96 há oportunidade para  que sejam

prestadas informações sobre a área objeto de identificação, por órgãos públicos e por entidades civis.
 
5.4-Que, de acordo com o art. 2º, par. 6º, do Decreto 1.775/96, verifica-se que a conclusão dos

trabalhos de identificação e delimitação ocorre através de um relatório circunstanciado que caracteriza a terra
indígena a ser demarcada. Portanto,  nesta fase  verifica-se  que pode ocorrer que nem toda a extensão da
 área reivindicada seja caracterizada pelo Relatório Técnico como terra indígena a ser demarcada.    

 
      5.5- Que, pelo disposto no § 7° do art. 2º do Decreto 1.775/96, verifica-se também que, antes

da publicação do resumo do Relatório,   há necessidade de aprovação do  relatório  que  caracteriza  a  terra
indígena a ser  demarcada,  pelo titular  da FUNAI. Portanto,  verifica-se que,  nesta fase,  pode ocorrer  a  não
aprovação, pelo Presidente da Funai,  do relatório circunstanciado que caracteriza a terra indígena a ser
demarcada.

 
     5.6- Que, de acordo com o   § 8° do art. 2º do Decreto 1.775/96, há possibilidade de Estados,

municípios e demais interessados,  manifestarem-se no  procedimento demarcatório,  até noventa dias após a
publicação do resumo do Relatório que caracteriza a terra indígena a ser demarcada,  apresentando  razões  e
provas,  tais como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas,
para pleitear indenização,  ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório.

 
         5.7-  Que,   conforme previsto  no  § 9°   do art.  2º  do Decreto 1.775/96,  a  FUNAI deve

encaminhar o  procedimento ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com eventuais razões e provas que
tenham sido apresentadas demonstrando qualquer vício no  relatório.

 
       5.8-Que, pelo disposto no  § 10 do art. 2º do Decreto 1.775/96, verifica-se que o  Ministro de

Estado da Justiça  deve decidir  sobre  a  declaração dos limites  da terra  indígena,  aprovando,  determinando
diligências,  ou desaprovando a área identificada que foi  proposta  pelo Relatório. Salienta-se, portanto, que o
Decreto  1.775/96,  nesta  fase,  prevê  a  possibilidade  o  Ministro  da  Justiça  não  aprovar  o  Relatório
circunstanciado que caracteriza a terra indígena a ser demarcada,  pelo “não atendimento do disposto no §
1º do art. 231 da Constituição e demais disposições pertinentes”.
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          5.9-Que, se    aprovados pelo Ministro da Justiça os limites da terra indígena fixados no
Relatório Circunstanciado, a demarcação ainda deve ser homologada através de Decreto, pelo Presidente da
República, conforme previsto no art. 5º do Decreto 1.775/96. E após a publicação do decreto de homologação,
a FUNAI deve promover o  registro em cartório imobiliário e na Secretaria do Patrimônio da União do
Ministério  da  Fazenda,  eis  que,  conforme  estabelece  o  art.  20,  XI,  da  Constituição  Federal,   as  terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União.

 
     5.10- Que, de acordo com o art. 20 do Estatuto da Funai (Decreto 9010/2017), compete à

 Diretoria de Proteção Territorial:
I  -  planejar,  coordenar,  propor,  promover,  implementar  e  monitorar  as  políticas  de
proteção  territorial,  em articulação  com os  órgãos  e  as  entidades  da  administração
pública federal, estadual, distrital e municipal;
II - elaborar estudos de identificação e delimitação de terras indígenas;
III - realizar a demarcação e a regularização fundiária das terras indígenas;
IV  -  monitorar  as  terras  indígenas  regularizadas  e  aquelas  ocupadas  por  povos
indígenas, incluídas as isoladas e as de recente contato;
V - planejar, formular, coordenar e implementar as políticas de proteção aos grupos
isolados e recém-contatados;
VI - formular e coordenar a implementação das políticas nas terras ocupadas por povos
indígenas  de  recente  contato,  em  articulação  com  a  Diretoria  de  Promoção  ao
Desenvolvimento Sustentável;
VII - planejar, orientar, normatizar e aprovar informações e dados geográficos,  com
objetivo de fornecer suporte técnico necessário à delimitação, à demarcação física e às
demais informações que compõem cada terra indígena e o processo de regularização
fundiária;
VIII - disponibilizar as informações e os dados geográficos, no que couber, às unidades
da FUNAI e a outros órgãos ou entidades correlatos;
IX - implementar ações de vigilância, fiscalização e de prevenção de conflitos em terras
indígenas e retirada dos invasores, em conjunto com os órgãos competentes; e
X - coordenar e monitorar as atividades das Frentes de Proteção Etnoambiental.

 
5.11-Que, portanto, é necessário realizar uma interpretação sistemática do disposto no art. 231 da

CF, art. 67 do ADCT, art. 19 da Lei 6001/73 e arts. 2º, 5º e 6º do Decreto 1.775/96, com atenção ao devido
processo legal demarcatório,   para definição dos limites das  atribuições da Diretoria de Proteção Territorial. 

 
ANTE O EXPOSTO,
 
A-Conclui  esta procuradora que as competências que se referem a    “monitorar as terras

indígenas regularizadas”  (inciso IV) e a “implementar  ações de vigilância, fiscalização e de prevenção de
conflitos em terras indígenas e retirada dos invasores, em conjunto com os órgãos competentes” (inciso IX),
previstas  no art.  20  do Estatuto  da Funai  (Decreto  9010/2017),  constituem atribuição  da  Diretoria  de
Proteção Territorial da FUNAI somente após a publicação do Decreto de homologação e a realização do
 registro da área indígena objeto de demarcação,  como bem da União,  em cartório imobiliário.

 
B-Conclui esta procuradora que, antes do registro cartorial imobiliário da Terra Indígena

 em nome da União, incumbe a outros  órgãos e  entidades da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal, implementar determinadas ações de fiscalização, prevenção de conflitos e retirada de
invasores, que se mostrem necessárias  em  áreas  ocupadas por indígenas.

 
C-Conclui  esta procuradora que não há fundamento legal que impeça, ou seja, que são

cabíveis ações da Diretoria de Proteção Territorial,  mesmo antes de haver o término do procedimento
demarcatório e a regularização cartorial de terra indígena, referentes à  competência para “disponibilizar
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as informações e os dados geográficos, no que couber, às unidades da FUNAI e a outros órgãos ou entidades
correlatos” (inciso VIII do art. 20 do Estatuto da Funai – Decreto 9010/2017), informações em relação  à
terra indígena e ao processo de regularização fundiária.

 
D-Conclui  esta  procuradora,  diante  da competência  atribuída à  FUNAI para realizar  o

procedimento  administrativo  de  demarcação  de  terras  indígenas  (art.  231  da  CF,  art.  67  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias, art. 19 da Lei 6001/73 e arts. 2º, 5º e 6º do Decreto 1.775/96),  que
somente após o término  do referido procedimento administrativo demarcatório, ou seja, somente após a
homologação da demarcação por Decreto presidencial e o registro imobiliário em nome da União (art. 20,
XI,  da  CF),  é  que  haveria   a  segurança  jurídica  necessária  para  que  a  FUNAI  possa  implementar
determinadas  ações  destinadas  à   proteção  da    indisponibilidade  da  terra  indígena  tradicionalmente
ocupada, e à proteção do usufruto exclusivo em favor dos indígenas (art. 231, par. 2º e 4º, da CF).

 
 
IV- ENCAMINHAMENTOS
 
Solicita-se ao SEAD/PFE-FUNAI a abertura de tarefa Sapiens para a Procuradora Federal

Coordenadora de Assuntos Finalísticos.
 
À consideração superior.
 
Brasília, 15 de dezembro de 2021.
 
 

MÁRCIA PINHEIRO AMANTÉA
Procuradora Federal/PRF4

em colaboração na PFE-FUNAI
Núcleo Consultivo Finalístico

matrícula 1063291
marcia.pinheiro@agu.gov.br

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620005771201916 e da chave de acesso a2b3ee54

 

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/790260212
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À FUNAI 

CLASSIFICAÇÃO PROCESSUAL - COAF 
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 855- CENTRO-PAULO AFONSO/BA- CEP: 48608-010

 
DESPACHO n. 00023/2021/CP - COAF/PFE-FUNAI/PGF/AGU

 
NUP: 08620.005771/2019-16
INTERESSADOS: COORDENAÇÃO REGIONAL DE JOÃO PESSOA
ASSUNTOS: CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS

 
1. Aprovo o PARECER n. 00013/2021/COAF-CONS/PFE-FUNAI/PGF/AGU, que concluiu:

 
A-Conclui  esta procuradora que as competências que se referem a    “monitorar as terras
indígenas regularizadas”  (inciso IV) e a “implementar  ações de vigilância, fiscalização e de
prevenção de conflitos em terras indígenas e retirada dos invasores, em conjunto com os
órgãos competentes” (inciso IX), previstas no art. 20 do Estatuto da Funai (Decreto
9010/2017), constituem atribuição da Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI somente
após a publicação do Decreto de homologação e a realização do  registro da área indígena
objeto de demarcação,  como bem da União,  em cartório imobiliário.
 
B-Conclui esta procuradora que, antes do registro cartorial imobiliário da Terra Indígena
 em nome da União, incumbe a outros  órgãos e  entidades da administração pública federal,
estadual, distrital e municipal, implementar determinadas ações de fiscalização, prevenção
de conflitos e retirada de invasores, que se mostrem necessárias  em  áreas  ocupadas por
indígenas.
 
C-Conclui  esta procuradora que não há fundamento legal que impeça, ou seja, que são
cabíveis ações da Diretoria de Proteção Territorial,  mesmo antes de haver o término do
procedimento demarcatório e a regularização cartorial de terra indígena, referentes à
 competência para “disponibilizar as informações e os dados geográficos, no que couber, às
unidades da FUNAI e a outros órgãos ou entidades correlatos” (inciso VIII do art. 20 do
Estatuto da Funai – Decreto 9010/2017), informações em relação  à terra indígena e ao
processo de regularização fundiária.
 
D-Conclui esta procuradora, diante da competência atribuída à FUNAI para realizar o
procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas (art. 231 da CF, art. 67 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 19 da Lei 6001/73 e arts. 2º, 5º e 6º do
Decreto 1.775/96),  que somente após o término  do referido procedimento administrativo
demarcatório, ou seja, somente após a homologação da demarcação por Decreto presidencial
e o registro imobiliário em nome da União (art. 20, XI, da CF), é que haveria  a segurança
jurídica necessária para que a FUNAI possa implementar determinadas ações destinadas à
 proteção da  indisponibilidade da terra indígena tradicionalmente ocupada, e à proteção do
usufruto exclusivo em favor dos indígenas (art. 231, par. 2º e 4º, da CF).

 
2. Ao SEAD para:

- juntar este Despacho e o Parecer 13/2021 no SEI;
- encaminhar à DPT.
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Brasília, 16 de dezembro de 2021.
 

ANDRÉA SANTIAGO DRUMOND
PROCURADORA FEDERAL

Coordenadora de Assuntos Finalísticos - COAF PFE FUNAI SEDE
 

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620005771201916 e da chave de acesso a2b3ee54
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
 
 
 
 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 18/2021/CGMT/DPT/FUNAI

Brasília,  29 de dezembro de 2021.

Aos (Às) Senhores (as)
COORDENADORES REGIONAIS, SEGATs e CTLS
 

  

Assunto: Atividades de Proteção Territorial em Terra Indígena não homologada.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.009376/2021-27.

  

Senhores (as), 

  

1. Cumprimentando-os  cordialmente,  utilizo-me  do  presente  para  informar  o
entendimento jurídico da PFE acerca da execução de atividades de Proteção Territorial em Terras
Indígenas (TIs) não homologadas.

 

2. Buscando  reunir  respaldo  jurídico  ao  tema,  foi  expedido  o  Ofício  DPT  1403
(3661682) em consulta à PFE, que em resposta elaborou o Parecer nº 13/PFE/2021 (3741615),
devidamente aprovado pelo Despacho nº 23/PFE/2021 (3741619).

3. O  referido  Parecer   traz  em  seu  bojo  vasta  fundamentação  e  conclui  pela
ilegitimidade de execução de atividades de proteção territorial em TI não homologadas, in verbis:

D-Conclui  esta  procuradora,  diante  da  competência  atribuída  à  FUNAI  para  realizar  o
procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas (art. 231 da CF, art. 67 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 19 da Lei 6001/73 e arts. 2º, 5º e 6º do
Decreto 1.775/96),  que somente após o término do referido procedimento administrativo
demarcatório,  ou  seja,  somente  após  a  homologação  da  demarcação  por  Decreto
presidencial e o registro imobiliário em nome da União (art.  20,  XI, da CF), é  que
haveria a segurança jurídica necessária para que a FUNAI possa implementar determinadas
ações destinadas à proteção da indisponibilidade da terra indígena tradicionalmente ocupada,
e à proteção do usufruto exclusivo em favor dos indígenas (art. 231, par. 2º e 4º, da CF).
(grifei)
 

4. Face ao exposto, estabelece-se o seguinte:

 

4.1. Os Planos de Trabalho de Proteção Territorial  (PTPT) deverão prever  atividades
apenas para TIs no mínimo Homologadas, devidamente ressaltada sua fase demarcatória no corpo

SEI/FUNAI - 3741636 - Ofício Circular http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=docume...

1 de 2 04/01/22, 01:04



Anexos: I - Ofício DPT 1403 (3661682);
II - Parecer nº 13/PFE/2021 (3741615);
III - Despacho nº 23/PFE/2021 (3741619).

do referido Plano;

4.2. A exceção são as TIs alvo de decisão judicial, neste caso devidamente informado no
PTPT, bem como inserida cópia da decisão no processo que encaminha o PTPT para análise;

4.3. As informações e/ou notícias acerca de crimes ambientais em TIs não homologadas
que tenham chegado ao conhecimento das Coordenações Regionais e/ou aos seus demais setores
subordinados,  devem ser  formalmente  encaminhadas  aos  órgãos  competentes  (Polícia  Federal,
IBAMA, SEMA, SEDAM, etc.);

4.4. As informações e/ou notícias acerca de crimes contra comunidades indígenas e/ou
seus membros que habitem em TIs não homologadas, que tenham chegado ao conhecimento das
Coordenações  Regionais  e/ou  aos  seus  demais  setores  subordinados,  devem  ser  formalmente
encaminhadas aos órgãos competentes (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, etc.)

 

5. Por fim, visando buscar segurança jurídica para as ações de apoiadas ou executadas
pela  CGMT  e  pelas  Coordenações  Regionais,  orienta-se  a  ampla   divulgação  aos  setores
subordinados.

 

6. Sendo o suficiente para o momento, registramos nossa consideração e apreço.

 

  

Atenciosamente,

 
(Assinado Eletronicamente)

ALCIR AMARAL TEIXEIRA
Coordenador-Geral de Monitoramento Territorial

Documento	assinado	eletronicamente	por	Alcir	Amaral	Teixeira,	Coordenador(a)-Geral,	em
29/12/2021,	às	13:56,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3741636	e	o	código	CRC	7FCE9D8B.

Referência:	Caso	responda	este	OUcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08620.009376/2021-27 SEI	nº	3741636
 

SCS Quadra 09, Bloco B, Edifício Parque Coporate Sala 610, Setor Comercial Sul - Bairro Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília - DF (61) 3247-7031 - http://www.funai.gov.br
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3669277                             08788.001117/2021-45

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
  FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DESPACHO - COGAB/PRES/2021

ASSUNTO : Minutas de Instrução Técnica Executiva PRES Sedisc - CR-
DOU (3511772 e 3511793)

INTERESSADO: Coordenação Regional Dourados
PARA A(S) UNIDADE(S): Museu do Índio
APENAS PARA CIÊNCIA E
ACOMPANHAMENTO
HIERÁRQUICO DA(S)
UNIDADE(S):

--

 

ENCAMINHAMENTOS

Prezados, 

Reporto-me ao Despacho CODIC - MI (3515236), o qual, em apertada
síntese, informa sobre trâmites relativo à continuidade do Projeto que tem o objetivo de
documentar  a  busca por  educação da comunidade  Laranjeira  Nhanderu e  mostrar  a
construção da casa de reza e da escola indígena, bem como acompanhar as aulas em
língua materna e os conhecimentos tradicionais.

Sobre o Projeto em análise, é forçoso destacar o Formulário de Inscrição
de Projetos Culturais Sedisc - CR-DOU (3199420), no qual é possível identificar que a
área em que irão ocorrer atividades é a área Laranjeira Nhanderu, no município de Rio
Brilhante,  estado do Mato Grosso do Sul.  Contudo,  sobre a  área na qual  se  cogita
realizar o referido Projeto, não estão sequer definidos limites territoriais que permitam
identificar a área como Terra Indígena 

Assim, solicito reanálise quanto à real pertinência do Projeto, para que
então seja analisada a possibilidade de emissão de ITE.

Atenciosamente,
(Assinado Eletronicamente)

CÉSAR AUGUSTO MARTINEZ
Presidente Substituto

       Em 03 de dezembro de 2021.
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COGAB - PRES/GABPR

Documento	assinado	eletronicamente	por	Cesar	Augusto	Mar-nez,	Presidente
Subs-tuto(a),	em	03/12/2021,	às	18:15,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com
fundamento	no	art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenHcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hIp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3669277	e	o	código	CRC	3C1130DD.

Referência:	Processo	nº	08788.001117/2021-45 SEI	nº	3669277
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3683442                            08788.001117/2021-45

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 
Informação Técnica nº 21/2021/SEESP/CODIC/MI-FUNAI

Em 07 de dezembro de 2021

Ao Senhor Diretor Giovani Souza Filho
 

Assunto: Reavaliação do Projeto "REAPRENDIZAGEM DA LÍNGUA CULTURAL
DA ALDEIA/TERRA INDÍGENA LARANJEIRA NHANDERU"

 

 

1. Em  atenção  ao  Despacho  MI  (3674585),  por  meio  do  qual  a  Direção  solicita
reanálise  do  projeto  cultural  "REAPRENDIZAGEM  DA  LÍNGUA  CULTURAL  DA
ALDEIA/TERRA  INDÍGENA  LARANJEIRA  NHANDERU",  proposto  pela  Coordenação
Regional de Dourados e aprovado no contexto da Chamada de Projetos Culturais realizada pelo
Museu do Índio no fim do primeiro semestre de 2021, apresentamos algumas considerações para
subsidiar a resposta deste órgão científico-cultural ao Despacho COGAB/PRES (3669277).
 

Sobre a Chamada 2021 e a Análise do Projeto em Tela
2. Como se pode depreender da leitura do processo no qual se realizou a divulgação e
seleção de projetos no contexto da Chamada de Projetos Culturais 2021 (08786.000317/2021-09) e,
mais especificamente, das regras definidas para sua realização por meio do OFÍCIO CIRCULAR
Nº 15/2021/MI/FUNAI (3129035),  foram estabelecidos  critérios  eliminatórios  e  classificatórios
para avaliação dos projetos dos pontos de vista administrativo, da precaução quanto aos efeitos da
pandemia de Covid-19 e da promoção cultural dos povos indígenas, que listamos abaixo:

"São os critérios de seleção eliminatórios:
I - Capacidade de execução da CR, comprovada por meio da avaliação da
capacidade administrativa, incluindo servidores capacitados e contratos ativos em
cada unidade;

II - Pertinência  e  relevância,  com  base  na  justificativa  apresentada  no
projeto, bem como na adequação da proposta às demandas dos povos indígenas,
às necessidades da preservação e aos objetivos da Chamada;

III - Viabilidade  técnica,  aferida  a  partir  da  metodologia  da  proposta
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encaminhada;

IV - Adequação das atividades ao período emergencial, conforme os critérios
das instituições de saúde pertinentes e às condições locais;

V - Pendências processuais nas edições das Chamadas de Projetos Culturais
2018 e 2019.

 

São os critérios de seleção classificatórios:
VI - Relevância da experiência e formação dos técnicos da CR envolvidos na
atividade;

VII - Capacidade  do  projeto  em  gerar  produtos  –  publicações,  materiais
audiovisuais, bens culturais e coleções etnográficas – em parceria com o Museu
do Índio, que possam ser incorporados em seus acervos arquivístico, bibliográfico
e etnográfico ou adquiridos pela Loja Artíndia;

VIII - Porcentagem de  recursos  destinados  a  despesas  diretamente  ligadas  à
finalidade do projeto;

IX - Efeito multiplicador – Capacidade de reprodução da  iniciativa, inclusive
de forma autônoma pelos indígenas;

X - Articulações e parcerias com outras organizações que atuam na região
(Universidades, Associações, ONGs, Governos Federal, Estaduais e Municipais,
outros órgãos públicos, etc)."

 

3. Além destes  critérios,  a  chamada  levou  em conta  o  equilíbrio  regional  entre  os
projetos selecionados, tendo como peso a população indígena presente em cada região do país.
Finalmente, admitiu-se a aprovação de apenas um projeto por CR, com vistas a atender demandas
mais diversas possíveis. 

4. Sendo assim, a pré-seleção de projetos culturais a obterem apoio do Museu do Índio
a partir da Chamada 2021 e sua posterior aprovação pela Coordenação de Divulgação Científica
levaram em consideração  as  condições  operacionais  apresentadas  pelas  CRs  participantes  para
execução de suas propostas, bem como aspectos locais que essas unidades sintetizaram, juntamente
com os indígenas proponentes de projetos, de acordo com suas jurisdições a unidades da FUNAI,
para atender as exigências técnicas estabelecidas na Chamada e relacionadas com resultado mais
geral pretendido, de preservação e promoção do patrimônio cultural indígena no país.

5. De forma mais  específica,  o  projeto  cultural  da  CR Dourados  foi  indicado para
receber apoio a partir da conjunção dos seguintes fatores:
: 

a) As contratações presentes no projeto eram compatíveis com a capacidade de
realização da CR, com poucos processos complexos

b) O projeto apresentava temática relevante, pouco debatida em outros projetos
selecionados

c) Os  produtos  propostos  no  projeto  apontava  um  potencial  de  utilização
educativa e de comunicação tanto nas comunidades indígenas da região, quanto
em ações educativas realizadas pelo Museu do Índio e secretarias municipais e
estaduais de educação envolvendo a temática indígena, de forma mais geral
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d) A CR não apresentava pendências em chamadas anteriores

e) Na  região,  foram  apresentados  poucos  projetos,  relativamente  à  população
indígena - sendo que dois vieram da mesma CR.

f) Presença de técnicos qualificados, com experiência na atividade proposta

6. Cabe  ainda  levar  em  consideração  que,  de  forma  geral,  os  projetos  aprovados
passaram e podem passar por revisões que incorporem novos elementos e questões para sua maior
qualificação. Antes mesmo do envio dos primeiros recursos orçamentários às regionais, o Museu do
Índio  realizou  várias  reuniões  virtuais  e  produziu  documentos  com  orientações  técnicas  para
aprimorar os projetos, estando todo esse material reunido no processo 08786.000429/2021-51.

7. No caso específico do projeto da CR Dourados, há a perspectiva de que, assim como
outros projetos a serem desenvolvidos em sua maior parte no ano que vem, ele passe por uma
revisão por parte dos técnicos da CR-DOU e de membros da comunidade indígena participante,
visando à sua plena execução no ano de 2022. Com isso, deve-se observar que a descentralização
de uma pequena parte dos recursos orçamentários para o projeto pretendeu atender um pedido
daquela  coordenação  regional  para  se  reunir  com  a  comunidade  e  iniciar  essa  reavaliação,
contribuindo para o refinamento do projeto e de seus resultados.
 

Da reavaliação
8. Levando  em conta  o  questionamento  acerca  da  relevância  do  Projeto  diante  da
situação  territorial  da  comunidade  Laranjeira  Nhanderu,  apresentado  por  meio  do  Despacho
COGAB/PRES (3669277), entendemos que a proposição de projetos culturais é ato de iniciativa da
coordenação regional em diálogo com os povos sob sua jurisdição, e que, assim como nos casos
dos demais projetos aprovados, deve levar em consideração as condições culturais e sociais desses
povos e a demanda existente por projetos de promoção cultural e revitalização linguística, sem
prejuízo à observância do formato da Chamada de Projetos Culturais promovida pelo Museu do
Índio e das orientações superiores quanto às formas de atendimento aos indígenas pela FUNAI.

9. Nesse  sentido,  deve-se  ressaltar  que  a  análise  dos  aspectos  apontados  pela
Presidência no projeto em tela pode ser feita apenas de forma genérica pelos técnicos do Museu do
Índio, uma vez que se referem a questões que não estão diretamente relacionadas com o trabalho
finalístico deste órgão científico-cultural.

10. Assim, entendemos que a situação precária da comunidade envolvida no projeto,
apontada pela Presidência, é um fator complicador para a continuidade do mesmo, uma vez que
envolve riscos e desdobramentos imprevistos que podem inviabilizar o projeto. Por fim, indicamos
possíveis encaminhamentos que elevamos à Direção, para deliberação quanto à continuidade ou
não do apoio ao projeto.

I - Desclassificação  do  Projeto  "REAPRENDIZAGEM  DA  LÍNGUA
CULTURAL DA ALDEIA/TERRA INDÍGENA LARANJEIRA NHANDERU"
na Chamada de Projetos Culturais 2021, com base nos fatores apontados acima.

II - Recolhimento do orçamento descentralizado à CR Dourados em 2021
para execução do projeto.

III - Autorizar consulta às coordenações regionais cujos projetos culturais não
foram  aprovados  mas  que  possuam  condições  para  desenvolver  a  proposta
apresentada, em substituição ao projeto desclassificado.

IV - Remanejamento de orçamento para novo projeto cultural a ser apoiado
em 2022.
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11. Sendo o que havia a informar, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos e
complementações que se façam necessários.

 

Atenciosamente,

 
(Assinado Eletronicamente)

SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA
Chefe do Serviço de Estudos e Pesquisas

Documento	assinado	eletronicamente	por	Seiji	Felipe	Prata	Pacheco	Nomura,	Chefe	de
Serviço,	em	08/12/2021,	às	17:35,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no
art.	6º,	§	1º,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3683442	e	o	código	CRC	696E0C13.

Referência:	Processo	nº	08788.001117/2021-45 SEI	nº	3683442
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3738628                            08788.001117/2021-45

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

SERVIÇO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E CIDADANIA

 

OFÍCIO Nº 348/2021/SEDISC - CR-DOU/DIT - CR-DOU/CR-DOU/FUNAI

Dourados, data da assinatura eletrônica.

 

À Comunidade Indígena Laranjeira Nhanderu

Etnia Guarani-Kaiowá

Rio Brilhante-MS

 

  

Assunto: Desclassificação do projeto "Reaprendizagem da língua cultural da aldeia Terra
Indígena Laranjeira Nanderu" junto ao Museu do Índio.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
08788.001117/2021-45.

  

Prezados (as),

  

1. Com os cumprimentos de praxe e cumprindo o papel desta Coordenação Regional
em trabalhar em parceria e com transparência junto às comunidades atendidas, cabe-nos o dever de
informar o que segue:

2. Esta CR envidou esforços e após diversas tentativas de deslocamento até a vossa
aldeia e não obter as devidas autorizações, em 03/12/2021 por meio do Despacho COGAB/PRES
(3669277) foi  aberto questionamento quanto à real  pertinência do projeto,    que foi  respondido
via   Informação  Técnica  21  (3683442)  indicando  e  pelo  Despacho  MI  (3699977)  deliberando
pela    DESCLASSIFICAÇÃO  do  projeto   "Reaprendizagem  da  língua  cultural  da  aldeia  Terra
Indígena Laranjeira Nanderu" junto ao Museu do Índio.

3. Na oportunidade foi indicado para ciência desta CR, da qual repassamos para que
seja dado ciência à comunidade, aos rezadores, professores e alunos, bem como aos parceiros do
referido projeto. Foi solicitado também a devolução dos recursos já destinados à CR  por meio
Despacho  SEOF (3714696)  de  modo  que  o  projeto  não  será  mais  executado  na  Chamada  de
Projetos Culturais 2021.

4. Sendo  o  que  temos  para  o  momento,  renovamos  os  votos  de  elevada  estima  e
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consideração, colocando-nos à disposição para outras demandas que se fizerem necessárias para
valorização da língua e cultura Guarani-Kaiowá.

  

Atenciosamente,

 
(Assinado Eletronicamente)

VALDIR ROLOFF
Coordenador Regional Dourados-MS

Documento	assinado	eletronicamente	por	Valdir	Roloff,	Coordenador(a)	Regional,	em
28/12/2021,	às	12:37,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	§	1º,
do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro	de	2015.

A	autenIcidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site:	hJp://sei.funai.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando	o	código	verificador	3738628	e	o	código	CRC	3B08B155.

Referência:	Caso	responda	este	OVcio,	indicar	expressamente	o	Processo	nº	08788.001117/2021-45 SEI	nº	3738628
 

Avenida Marcelino Pires, Nº 3923, - Bairro Jardim Caramuru
CEP 79830-000 Dourados - MS (67) 3424-9463 - http://www.funai.gov.br
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DA CONSULTORIA JURÍDICA

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO T, EDIFÍCIO SEDE, 4º ANDAR, SALA 434, CEP 70.064-900 - TELEFONES: (61) 2025-3260 E 2025-9200

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01994/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU
 

NUP: 08620.018565/2017-12
INTERESSADA: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
ASSUNTO: PARECER GMF 005/2017. PET nº 3.388/RR.
 

 
1. Aprovo  o  PARECER n.  01199/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU,  de  03/10/2019,  da  lavra  da
Coordenadora-Geral de Estudos e Pareceres, Advogada da União Giselli dos Santos, adotando seus fundamentos
e conclusões.

 
2. Inicialmente, também considero relevante solicitar à Consultoria-Geral da União que avalie, ao
proceder à análise dos questionamentos formulados pela Fundação Nacional do Índio -  FUNAI, promover o
desmembramento dos tópicos e priorizar a uniformização do entendimento afeto à aplicabilidade dos preceitos do
PARECER GMF 005/2017 aos processos de demarcação de terra indígena.

 
3. Com  efeito,  a  despeito  da  pertinência  das  demais  questões  suscitadas,  focadas  nos
desdobramentos administrativos do PARECER GMF 005/2017 (acesso, visitas, trânsito, exploração de recursos
minerais em terras indígena etc.), que podem, em tese, ser sanadas em segundo momento, a priorização da análise
referente  à  aplicabilidade  do  PARECER GMF 005/2017  se  faz  urgente,  na  medida  em que  há  dezenas  de
processos em trâmite, tanto no Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto na própria FUNAI, paralisados
há muito tempo em virtude das alterações interpretativas e procedimentais decorrentes do julgamento da PET nº
3.388/RR,  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (caso  Terra  Indígena  Raposa  Serra  do  Sol),  e  da  ausência  de
manifestação  uniformizadora  dos  entendimentos  jurídicos  necessários  à  orientação  dos  procedimentos
administrativos atinentes à demarcação de terras indígenas.

 
4. Além  disso,  deve-se  registrar  a  existência  de  várias  ações  judiciais,  nas  quais  se  questiona
justamente a paralisação ou a morosidade nesses processos de demarcação, ressaltando-se que, em várias dessas
ações,  houve  a  imposição  de  multas  de  elevado  valor  por  descumprimento  de  decisões  judiciais  que
determinavam a conclusão de processos demarcatórios em prazos específicos.

 
5. Reitere-se  que  a  manifestação  da  Consultoria-Geral  da  União  acerca  da  aplicabilidade
do PARECER GMF 005/2017 a esses complexos processos, especialmente em relação àqueles ainda em curso, é
premente, dada a necessidade de definição da estratégia de defesa da União e da FUNAI em ações judiciais nas
quais se questionam processos demarcatórios de terras indígenas, que, segundo argumentação geral dos autores,
não teriam obedecido às condicionantes estabelecidas no julgamento da PET nº 3.388/RR.

 
6. A título de exemplo, registre-se os casos do Mandado de Segurança nº 29.542/DF, em trâmite no
Supremo Tribunal Federal (caso Terra Indígena Porquinhos dos Canela -  Apãnjekra),  e  da  Ação Popular  nº
5000854-26.2012.4.04.7117, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (caso Terra Indígena Passo
Grande  do  Rio  Forquilha),  que   tratam  de  impugnações  a  processos  demarcatórios,  e  cujas  decisões
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judiciais fundamentaram-se nos parâmetros interpretativos do julgamento da PET nº 3.388/RR, notadamente na
aplicação de conceitos como o de ocupação tradicional e esbulho renitente, a data de promulgação da Constituição
Federal de 1988 como marco temporal e a impossibilidade de ampliação de terra já demarcada. 

 
7. Também  acolho  a  proposta  contida  no  item  83  do  PARECER  n.  01199/2019/CONJUR-
MJSP/CGU/AGU, no sentido de que seja sugerido ao Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
determinar  o  sobrestamento  da  análise  dos  processos  administrativos  de  demarcação  de  terras  indígenas  em
trâmite na Pasta, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de que se aguarde orientação final da CGU.

 
8. Considerando  a  relevância  e  a  necessidade  de  pacificação  definitiva  do  tema  no  âmbito  da
Administração Federal, recomenda-se à CGU que avalie submeter à aprovação do Sr. Advogado Geral da União a
manifestação  jurídica que vier a proferir.

 
9. Por  fim,  pela  leitura  dos  autos,  percebe-se  que  a  Procuradoria  Federal  Especializada  junto  à
FUNAI vem juntando ao processo uma série  de  documentos  estranhos ao seu objeto,  tanto que a  própria  a
Procuradora-Chefe  Nacional  em  Substituição,  por  meio  do  DESPACHO  n.  00913/2018/COAF/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU, de 04/12/2019 (Seq. 17), determinou a adoção de medidas saneadoras a esse respeito. Apesar
disso, vários outros documentos ainda foram anexados indevidamente ao processo, o que tumultua sua análise.
Em razão disso, sugere-se à referida Procuradoria Federal Especializada que determine o desentranhamento dos
documentos constantes dos sequenciais 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 e 36, sugerindo-se que
sejam  juntados  ao  processo  instaurado  em  atendimento  ao  DESPACHO  n.  00913/2018/COAF/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU.

 
10. Ao Apoio da Consultoria Jurídica, para:

a)  juntar  a  íntegra  do  Processo  SAPIENS  nº  08620.018565/2017-12  (com  exceção  dos
documentos contidos nos sequenciais 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 e 36),
bem como as manifestações desta Consultoria Jurídica,  no sistema SEI,  e remeter os autos
eletrônicos  ao  Gabinete  do  Sr.  Ministro  de  Estado  da  Justiça  e  Segurança  Pública,  para
conhecimento análise quanto à sugestão indicada no item 7, supra;
b) abrir tarefa, no sistema SAPIENS, à Consultoria-Geral da União, para ciência e adoção das
providências seguinte;
c) abrir tarefa, no sistema SAPIENS, à Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, para
que avalie a sugestão indicada no item 9, supra;

Brasília, 04 de outubro de 2019.
 

JOÃO BOSCO TEIXEIRA
Advogado da União

Consultor Jurídico junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620018565201712 e da chave de acesso 28040f1e

Documento  assinado  eletronicamente  por  JOAO  BOSCO  TEIXEIRA,  de  acordo  com  os  normativos  legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 325417489 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOAO BOSCO TEIXEIRA. Data e
Hora:  04-10-2019  09:01.  Número  de  Série:  102718.  Emissor:  Autoridade  Certificadora  da  Presidencia  da
Republica v4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTUDOS E PARECERES

 
PARECER n. 01199/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU

 
NUP: 08620.018565/2017-12
INTERESSADOS: DPT/CGID
ASSUNTOS: SUBSÍDIOS E OUTROS

 
DEMARCAÇÃO  DE  TERRA  INDÍGENA.  ART.  231,  CF.  DECRETO  1.775/1996.
PARECER  GMF  05/2017  APROVADO  PELO  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA.
DISCUSSÃO  A  RESPEITO  DA  INCIDÊNCIA  IMEDIATA  DO  PARECER
VINCULANTE  E  O  ALCANCE  DA  VEDAÇÃO  DE  AMPLIAÇÃO  DE  TERRA
INDÍGENA.  CONFLITO  DE  ENTENDIMENTO  ENTRE  A  PFE-FUNAI  E  A
CONJUR/MJSP.  URGÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DA  CGU.  SÍNTESE  DAS
CONSIDERAÇÕES DA CONJUR/MJSP:
1. O ATO QUE DECLARA A TERRA INDÍGENA É SIMPLES, DE COMPETÊNCIA
DA  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA,  COM  DESMEMBRAMENTOS  DE  ATOS
INSTRUTÓRIOS POR DESCONCENTRAÇÃO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, E POR DESCENTRALIZAÇÃO À FUNAI.
2.  O  PARECER  GMF  005/2017  APLICA-SE  IMEDIATAMENTE  A  TODOS  OS
"PROCESSOS  DE  DEMARCAÇÃO  EM  ANDAMENTO",  INCLUSIVE  COM  A
REPETIÇÃO  DE  FASES,  E  ELABORAÇÃO  DE  NOVOS  ESTUDOS
ANTROPOLÓGICOS,  AGORA  SOB  AS  BALIZAS  DA  PET  3.388/RR,  QUE
TAMBÉM  VEM  SENDO  APLICADA  INDISTINTAMENTE  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL,  POIS  SE TRATA DE PROCESSO EM TRÂMITE ATÉ A
EDIÇÃO DE DECRETO PRESIDENCIAL.
3.  É  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  (I)  REVISAR  ATOS
INSTRUTÓRIOS  E  PROCEDIMENTAIS  PRATICADOS  NOS  "PROCESSO  DE
DEMARCAÇÃO EM ANDAMENTO", E (II) ANULAR DECRETO PRESIDENCIAL,
NO  EXERCÍCIO  DA  AUTOTUTELA,  EM  "PROCESSO  DE  DEMARCAÇÃO
FINALIZADO", DESDE QUE, EM REGRA, AINDA NÃO TENHA TRANSCORRIDO
O PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS, PREVISTO NO ART. 54 DA LEI
9.784/1999, SEMPRE QUE CONFRONTAREM AS DIRETRIZES DO PARECER GMF
005/2017  E,  VIA  DE  CONSEQUÊNCIA,  PADECEREM  DE  "VÍCIO  DE
JURIDICIDADE".
4. EM TESE, A ANULAÇÃO DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, POR VÍCIO DE
JURIDICIDADE  (MORMENTE  QUANDO  SE  FURTAR  À  APLICAÇÃO  DO
PARECER  GMF  005/207),  PODE  LEVAR  À  INSTAURAÇÃO  DE  UM  NOVO
PROCESSO  DEMARCATÓRIO,  NO  QUAL  SE  RECONHEÇA  UMA  TERRA
INDÍGENA EM ÁREA MAIOR DO QUE A ANULADA.
5. A VEDAÇÃO DA ALÍNEA "R" PREVISTA NA PET 3.388/RR, E NO PARECER
GMF 005/2017, ALCANÇA APENAS UM VIÉS DO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA, QUAL SEJA, VEDA-SE A AMPLIAÇÃO DE DEMARCAÇÃO
DE TERRA INDÍGENA, COM BASE NO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
POR RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
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1. RELATÓRIO.

 
1. Trata-se de tarefa aberta à Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública-
CONJUR/MJSP a partir  do OFÍCIO n. 00359/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU  (sequencial  33),  solicitando
manifestação  deste  órgão  consultivo  quanto  aos  questionamentos  elaborados  pela  Procuradoria  Federal
Especializada junto à Fundação Nacional do Índio-PFE/FUNAI, através da NOTA n. 00015/2017/GAB/PFE
/PFE-FUNAI/PGF/AGU (sequencial 4), em relação à aplicação do PARECER nº 0001/2017/GAB/CGU/AGU,
aprovado  pelo  PARECER  GMF  005/2017,  que  foi  “elaborado  com  base  nos  artigos  40  e  41  da  Lei
Complementar n. 73, de 1993, para ser submetido à aprovação do Exmo. Sr. Presidente da República, tem o
objetivo de determinar a observância, por parte da Administração Pública Federal, direta e indireta, do conteúdo
da  decisão  proferida  pelo  Supremo Tribunal  Federal  na  PET n.  3.388/RR,  especialmente  das  salvaguardas
institucionais às terras indígenas”.

 
2. Os  questionamentos  foram,  em  primeiro  lugar,  apresentados  Coordenação-Geral  de
Identificação e Delimitação – CGID, da Diretoria de Proteção Territorial da Fundação, através do Memorando
nº 213/2017/CGID/DPT-FUNAI (sequencial 1), em resumo, nos seguintes termos:

 
“a) Deve um procedimento já finalizado ser revisto em função do Parecer? Se sim, sob
quais  condições?  Quais  razões  legais  a  Funai  deve  invocar  para  proceder  com  essa
revisão? Se não, qual o amparo legal mais indicado na negativa ao provimento de pedidos
nesse sentido?
 
b) Deve um procedimento em curso ser revisto em função do Parecer? Se sim, sob quais
condições e em que fase? Quais razões legais a Funai deve invocar para proceder com
essa revisão? Se não, qual o amparo legal mais indicado na negativa ao provimento de
pedidos nesse sentido?
 
c) São  contrários  ao  Parecer  nº  001/2017/GAB/CGU/AGU  os  atos  que  inaugurem 
ou  deem    continuidade    aos    estudos    de    caracterização    territorial    da    ocupação  
indígena  (Grupos  Técnicos  - GTs)?
 
d) A  regularização  de  uma  área  tradicionalmente  ocupada  por  outra  via  que  não  a 
que decorre  do  art.  231  em  razão  da  eventual  necessidade  de  aplicação  de  parecer 
quanto  à  questão  da vedação da ampliação ou da decadência para rever o ato viciado
anterior — seja através da constituição de  uma  Reserva  Indígena  (Lei  nº  6.001,  19 
de  dezembro  de  1973)  ou  a  desapropriação  por  interesse social (Lei nº 4.132, de 10
de  setembro  de  1962)  —  não  significaria,  em  última  instância,  que  a  União  está
adquirindo  por  compra  aquilo  que  já  lhe  pertence? 
 
e) Quais  poderiam  ser  os  deslindes  desse  aparente conflito?
 
f) A  partir  de  que  marco  do  processo  demarcatório  deve  ser  computado  o  prazo 
para eventuais revisões de limites?
 
g) O que, precisamente, caracteriza uma “terra indígena já demarcada” e que ato dá início
a processos de revisão/reestudo/ampliação?
 
h) Estariam os casos de violação de direitos territoriais,  sedimentados durante ou em
razão do regime militar, sujeitos, da mesma maneira que os demais, à aplicação do prazo
decadencial?
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i)  Em    que    sentido  o    direito    dos    índios    sobre    as    terras    que    tradicionalmente  
ocupam  é imprescritível, considerando a redação do art. 231 da constituição federal e de
uma das condicionantes da PET 3388?
 
j) Qual seria  o  procedimento  administrativo  apto  a  garantir  o  mínimo  de  terras  às
comunidades indígenas que já estão na posse, após a conclusão de todo o procedimento
demarcatório, ou que se encontram na expectativa da demarcação diante das dificuldades
levantadas?”

 
3. Em seguida,  a  Coordenação-Geral  de  Etnodesenvolvimento  –  CGETNO,  da  Diretoria  de
Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, apresentou outros questionamentos sobre a aplicação do
PARECER GMF 005/2017 através da Informação Técnica nº 11/2017/CGETNO/DPDS-FUNAI (sequencial
3), assim dispostos:

 
“1) é possível que os indígenas façam gestão de projetos de turismo, cobrando  somente 
pelos  serviços  descritos  em  Lei,  desde  que  não  cobrem  pela  entrada? 
 
2)  da  mesma maneira,  é  possível  que  hospedagens  e  refeições  sejam  cobradas 
desde  que  não  sejam  cobranças  por utilização de equipamentos públicos?
 
3)  seria  a  Instrução  Normativa  003/2015/PRES/FUNAI  uma  normativa  válida  em 
seu mérito?
 
4) Em caso positivo, há alguma revisão necessária à IN à luz do Parecer?
 
5) a cobrança de taxas ou ingresso poderia ser realizada pelo ICMBio em    áreas    de  
sobreposição? 
 
6)  Haveria  participação  dos  povos  indígenas  na  receita? 
 
7)    Onde    há  sobreposição  com  unidades  de  conservação  estaduais  ou  municipais,
valeriam as mesmas regras?
 
8) a modalidade de turismo de pesca esportiva é possível ou inclusa nas vedações, mesmo
sendo do tipo "pesque e solte"?
 
9)  é possível a entrada de comerciantes (atravessadores, regatões, etc...) para comprar a
produção dos povos indígenas  dentro  das  TIs? 
 
10)    É    possível    a    atuação    de    personalidades    jurídicas    mistas    (Associações,
Cooperativas ou Empresas)?
 
11) Caso fosse possível, qual seria o regramento dessa atuação; precisaria constar nos
Estatutos, por exemplo?
 
12)  é  vedada  a  parceria  rural,  assim  como  é vedado  arrendamento?
 
13) outras modos de produção também são vedados?
 
14)  em se tratando de áreas  de sobreposição com UCs,  dentro as  quais  é  possível  a
terceirização de serviços e inclusive concessões florestais a terceiros (que em princípio
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são muito próximos do arrendamento), o ICMBio poderia proceder com essas formas de
contratação?”

 
4. Além disso, ao dar andamento aos questionamentos levantados pela área técnica, a própria PFE-
FUNAI incluiu dúvidas sobre a aplicação do PARECER GMF 005/2017, e os dirigiu à Procuradoria-Geral
Federal "com vistas a avaliar a possibilidade de remeter às instâncias superiores da AGU",  através da NOTA n.
00015/2017/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (sequencial 4):

 
"1.  No que diz  respeito à  aplicabilidade do Parecer  no tempo (direito  intertemporal),
considerando que se  trata  de mudança de interpretação da norma constitucional  e  da
legislação pela Administração, o dever de observância do Parecer vinculante atingiria
atos praticados em data anterior à sua publicação, obrigando indistintamente a revisão
administrativa  de  todos  esses  atos,  independentemente  da  fase  em que se  encontre  o
processo de demarcarção? Em caso positivo, deve haver ato expresso do Poder Público
revisando ou revogando os atos do processo? Essa revisão deve ser feita em razão de
requerimento  de  terceiros  interessados,  ou  de  ofício,  mediante  novo  processo
administrativo, ainda que ausente requerimento de interessados? 
 
2. No que concerne à defesa judicial de atos praticados pela autarquia, o conteúdo do
Parecer vincula as argumentações a serem utilizadas no contencioso judicial? Havendo
vinculação  do  contencioso,  como a  defesa  da  autarquia  deve  ser  comportar  na  ação
judicial  nos  casos  em  que  se  demande  a  aplicação  do  parecer,  considerando,
principalmente, que isso poderá implicar em possível perda de patrimônio para a União
(art. 20, XI, CF), sucumbência na ação e desconstituição de situações consolidadas, como
efetivação da posse indígena, pagamento de benfeitorias e registro no cartório em nome
da União? Atos administrativos válidos e anteriores à publicação do Parecer e que a ele
não se adequem podem continuar a ser defendidos judicialmente quando não tenham sido
expressamente revogados ou revisados pelo Poder Público?
 
3.  Tendo  em  vista  que  compete  à  Procuradoria-Geral  Federal  a  defesa  dos  direitos
individuais e coletivos dos índios, nos termos do que determina a Lei 5.371/1967, a Lei
6.001/1973 (Estatuto do Índio), a Lei 9.028/1993, a Lei 10.480/2002 e, no âmbito da
AGU, a Portaria 839/2010, e considerando, ainda  que a PGF, nesse mister, deve adotar
fundamentos fáticos e jurídicos que efetivem o direito à ampla defesa, o conteúdo do
Parecer  vincula  as  argumentações  dos  advogados  públicos  na  representação  dessas
pessoas e coletividades?
 
4. Considerando que o acórdão proferido na PET 3.388 consta com mais de seiscentas
páginas de fundamentações jurídicas, por vezes divergentes, a atuação da Administração
Pública encontra-se vinculada às razões do acórdão ou tão somente ao dispositivo da
decisão, notadamente as dezenove condicionantes estabelecidas, conforme consta no item
“9. Conclusões” do Parecer?
 
5. A condicionante V inviabiliza o cumprimento da Portaria Interministerial nº 60, de 20
de março de 2015, em anexo, que disciplina a atuação da administração pública federal
nos processos de licenciamento ambiental e obriga à oitiva da FUNAI? Em caso positivo,
qual seria o procedimento a ser adotado?
 
6. Em razão do que dispõe a condicionante XII, qual deverá ser o tratamento jurídico
dado à Instrução Normativa FUNAI nº 03/2015, em anexo, a qual “estabelece normas e
diretrizes relativas às atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas”?
 
7. Em vista do disposto na condicionante XV, atividades turísticas mantidas pelos índios,
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como pesca esportiva, ou a gestão compartilhada de recursos naturais com populações
tradicionais,  no  caso  de  sobreposição  com  unidades  de  conservação  de  uso
sustentável, encontram-se vedadas pelo Parecer, mesmo quando respeitadas as condições
de autodeterminação dos índios no pleno usufruto sobre seus territórios?
 
8. As condicionantes XV e XIV se aplicam para impedir a celebração de contratos de
parceria agrícola, aluguel de imóveis ou mesmo a contratação de terceiros não índios para
executar serviços nas terras indígenas em quaisquer situações, mesmo quando respeitadas
as condições de autodeterminação dos índios no pleno usufruto sobre seus territórios?
 
9. A condicionante XIV veda a celebração ou o cumprimento de Termos de Ajustamento
de  Conduta  já  em andamento  visando pôr  fim de  forma escalonada  às  atividades  de
arrendamento já instaladas em terras indígenas?
 
10.  Considerando que a condicionante XVII,  que veda a ampliação de terra indígena
demarcada,  é  possível  aplicar  a  fundamentação da  PET 3.388 em relação  ao  tema e
proceder com a revisão dos processos que contenham vícios que tenham suprimido áreas
de reconhecida ocupação tradicional, afastando-se tão somente a ampliação em casos de
revisão discricionária com base na conveniência e oportunidade do administrador?
 
11.  O  parecer,  em suas  conclusões,  aduz  que  a  Administração  Pública  Federal  deve
observar, respeitar e dar efetivo cumprimento à decisão do STF que fixou, na PET 3388,
as  chamadas  “salvaguardas  institucionais”,  determinando  que  nos  processos  de
demarcação de terras indígenas se observem as 19 (dezenove) condicionantes ali fixadas.
Em  sua  fundamentação,  traz,  exemplificativamente,  as  decisões  dadas  pela  Segunda
Turma do STF nos RMS n. 29.087/DF, ARE n. 803.462/MS e RMS n. 29.542/DF, que
dispõem sobre temas não tratados nas salvaguardas. Considerando que as conclusões do
parecer determinam a aplicação das condicionantes, relacionando-as de forma expressa,
os  demais  temas  abordados  nos  julgados  mencionados  também  vinculam  a
Administração,  mesmo  que  não  tratados  de  forma  explícita  pela  PET  nem  em  suas
condicionantes?
 
12. Tendo em vista que o parecer, em suas conclusões, faz referência à necessidade de
obedecer  à  jurisprudência  do  STF,  citando  de  forma  exemplificativa  as  decisões
proferidas no RMS n. 29.087/DF, ARE n. 803.462/MS e RMS n. 29.542/DF, e tendo em
vista, ainda, que existem outras decisões proferidas pelo STF sobre a questão indígena
posteriores à PET 3.388 (2009), como as ACOs 312 (2012), 366 (2017) e 367 (2017),
cujos  fundamentos  melhor  se  assemelham a outras  causas  discutidas  administrativa  e
judicialmente, é possível utilizar os entendimentos exarados nessas decisões e em outras
futuramente prolatadas para balizar a atuação dos órgãos da administração pública?"

 
5. Em trâmite perante a Procuradoria-Geral Federal, verificou-se que não estavam preenchidos os
requisitos previstos no art. 2º, § 2º, da Ordem de Serviço DEPCONSU/PGF/AGU nº 17, de 2016, quanto à
instrução  dos  feitos  encaminhados  ao  Departamento  de  Consultoria  da  PGF,  mais  especificamente  quanto  à
elaboração da necessária manifestação jurídica fundamentada e conclusiva acerca do mérito da questão por parte
da  PFE/FUNAI,  pelo  que devolveu-se  o  feito  à  referida  Procuradoria  Federal  para  manifestação (COTA  n.
00074/2017/DEPCONSU/PGF/AGU - sequencial 8).

 
6. A  PFE-FUNAI,  então,  produziu  o  PARECER  n.  00004/2018/COAF/PFE/PFE-
FUNAI/PGF/AGU (sequencial 9), sem responder de forma fundamentada e conclusiva qualquer das questões
levantadas, pelo contrário, somente acrescentando dúvidas pontuais a partir de cada questionamento constante da
NOTA n. 00015/2017/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU. Confira-se:
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Questão 1
"Considerando que a Lei 9.784, em seu artigo 2º, XIII, que homenageia o princípio da
segurança  jurídica,  veda  a  aplicação  retroativa  de  nova  interpretação  da  norma
administrativa  e  que  o  processo  demarcatório  se  constitui  de  diversas  fases,
independentes  entre  si,  a  aplicação  do  Parecer  vinculante  deve  respeitar  e  garantir  a
higidez  dos  Relatórios  Circunstanciados  de  Identificação  e  Delimitação  -  RCID  já
aprovados pelo Presidente da FUNAI em data anterior à sua edição, cuja elaboração tenha
respeitado os preceitos legais e constitucionais vigentes à época e o entendimento da
Administração contemporâneo à sua aplicação?
 
Considerando que as terras indígenas já declaradas e as homologadas já se encontram em
avançada fase do processo administrativo de demarcação, com a imissão dos indígenas na
posse, pagamento de benfeitorias aos ocupantes não indígenas e cancelamento dos títulos
em cartório, o Parecer vinculante alcança essas situações pretéritas?
 
Por outro lado, tendo em vista que o RCID é a peça técnica que fundamenta os atos
administrativos que reconhecem ou não a ocupação tradicional indígena, caso se entenda
que o novo entendimento da Administração retrocede aos atos administrativos anteriores
à edição do Parecer vinculante,  apenas novos estudos técnicos suplementares poderão
confirmar a existência ou não de terra de ocupação tradicional, visto que, até a edição do
Parecer vinculante, as condicionantes não eram requisitos impostos na elaboração dos
RCIDs,  de  modo  que  necessariamente  deverão  ser  complementados  os  processos
administrativos".
 
Questão 2:
"Sendo assim, considerando que boa parte das ações judiciais questionando os processos
de demarcação versa sobre atos editados validamente de acordo com a legislação vigente,
segundo entendimento administrativo anterior ao Parecer vinculante, e considerando que
os processos judicializados sobre demarcação que questionam a existência de ocupação
tradicional indígena se referem a terras de domínio da União, ainda que possam não estar
na  posse  dos  indígenas  atualmente  ou  à  época  da  promulgação  de  1988,  estarão  os
advogados públicos autorizados a renunciar ao direito dos entes públicos nessas ações?
 
Considerando  o  direito  à  ampla  defesa,  que  se  aplica  também à  FUNAI  e  à  União,
entidades com personalidade jurídica própria que podem litigar em juízo na defesa de
seus atos, o Parecer vinculante obriga os advogados públicos a se manifestarem nos autos
alegando argumentos  que poderão trazer  prejuízos  processuais  aos  entes  públicos,  ao
reconhecer o pedido dos autores?
 
Considerando que somente  estudos técnicos  suplementares  a  cargo da FUNAI,  órgão
técnico habilitado legalmente  a  proceder  com os  estudos  das  áreas  indígenas,  podem
definir  se  os  processos  de  demarcação  cumprem  os  requisitos  estabelecidos  nas
condicionantes, os advogados públicos estão autorizados a litigar em favor dos órgãos
públicos até que haja manifestação administrativa expressa renunciando ao direito em
questão?"
Questão 3:
"Diante do princípio da ampla defesa e do fato de que à PGF foi conferido por lei o
mister de representar os indígenas em suas ações judiciais, o Parecer vinculante obsta a
utilização de outras teses jurídicas nele não veiculadas na defesa dos direitos dos índios
ou das  comunidades,  quando o  advogado público  estiver  exercendo o  patrocínio  dos
indígenas e de suas comunidades?
 
Está o advogado público autorizado a renunciar aos direitos dos indígenas nessas ações,
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com base no Parecer vinculante?"
Questão 5:
"Desta forma, questiona-se se a Portaria Interministerial  nº  60 deve ser  aplicada pela
Administração Pública, considerando que estabelece a rotina de consulta à FUNAI em
caso de empreendimentos submetidos a  licenciamento ambiental  que impactem terras
indígenas".
 
Questões 6, 7 e 8:
"Sendo assim, questiona-se se o Parecer vinculante veda que a Administração Pública
fomente ou apoie o desenvolvimento, por parte das comunidades indígenas, de atividades
comerciais  ou  de  turismo  que  impliquem  em  cobrança  de  valores  e  no  ingresso  e
permanência  de  terceiros  não  indígenas  em  suas  terras,  mediante  consentimento  da
comunidade".
 
Questão 9:
"Sendo assim, de que forma o Parecer  vinculante  impacta os TACs já  celebrados ou
outros que venham a ser ajustados e que permitam a prática de arrendamento já existentes
até sua finalização, de forma escalonada?"
 
Questão 10:
"Assim,  questiona-se,  considerando  os  argumentos  citados:  a  cláusula  de  vedação  à
ampliação de terras indígenas se aplica indistintamente às hipóteses de reestudo de limites
de terras tradicionalmente ocupadas, mesmo quando a revisão não é fundada em critérios
de  conveniência  e  oportunidade,  mas  apenas  em razão de  vícios  de  ordem técnica  e
calcados em critérios trazidos pela Constituição de 1988?"
 
Questões 4 e 11:
"Sendo assim, com vistas a garantir segurança jurídica ao operador jurídico e ao agente
público da Administração Federal, mostra-se importante que seja esclarecido se o Parecer
vinculante obriga apenas o cumprimento das dezenove condicionantes, como exposto em
suas  conclusões,  ou  se  determina/autoriza  que  sejam  observada  a  vasta  gama  de
argumentações  trazidas,  tanto  na  PET  3.388,  quanto  nos  três  julgados  da  2ª  Turma
citados."
 
Questão 12:
"Em razão  disso,  questiona-se  se  os  advogados  públicos  poderão  também se  balizar
doravante  em  outros  entendimentos  do  Supremo  Tribunal  Federal,  emitidos  após  o
acórdão da PET 3.388,  quando o Tribunal  se deparar com realidades fáticas distintas
trazidas em processos judiciais".

 
7. Em razão da falta de manifestação jurídica fundamentada e conclusiva acerca do mérito, pela
PFE-FUNAI,  o  Departamento  de  Consultoria  da  PGF  devolveu  novamente  os  autos  à  PFE-FUNAI,  para
complementação (NOTA n. 00013/2018/DEPCONSU/PGF/AGU - sequencial 11).

 
8. Todavia, sem se manifestar sobre o mérito dos questionamentos, a PFE-FUNAI apresentou um
"pedido de reconsideração" ao Procurador-Geral Federal, para que se avaliasse a possibilidade de remeter os
questionamentos  constantes    NOTA  n.  00015/2017/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  e  do  PARECER  n.
00004/2018/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  "às  instâncias  superiores  da  AGU"  (DESPACHO  n.
00266/2018/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU - sequencial 12).

 
9. Ato  contínuo,  a  Procuradoria-Geral  Federal  remeteu  o  feito  à  Consultoria-Geral  da  União-
CGU, "para análise, manifestação e posterior submissão do feito às instâncias superiores da AGU" (COTA n.
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00022/2018/DEPCONSU/PGF/AGU - sequencial 14). 
 

10. Assim que o feito aportou na CGU, consignou-se a instauração de um grupo de trabalho-GT,
pela  Portaria  nº  130,  de  maio  de  2018,  conduzido  pelo  Gabinete  da  Advocacia-Geral  da  União,  “com  a
finalidade de propor orientações para aplicação do Parecer nº GMF-05, de 19 de julho de 2017, da Advocacia-
Geral da União, aprovado pelo Presidente da República”.

 
11. Dessa forma, a CGU optou, naturalmente, por aguardar a conclusão do GT, para se manifestar
sobre os questionamentos do presente feito (NOTA n. 00121/2018/CONSUNIAO/CGU/AGU  aprovada pelo
DESPACHO n. 00164/2018/CONSUNIAO/CGU/AGU - sequenciais 19 e 20).

 
12. Todavia, o GT, após algumas prorrogações, não chegou a apresentar relatório final, motivo pelo
qual, nos termos da NOTA n. 040/2019/ADJ/AGU (NUP 00400.000773/2019-00 - sequencial 1), solicitou-se à
Consultoria-Geral da União, que se manifeste sobre os questionamentos feitos pela FUNAI e pela PFE-FUNAI
no presente NUP,  "sem prejuízo de que, nesse ínterim, orientações pontuais continuem sendo regularmente
prestadas  nos  casos  concretos  pelos  órgãos  competentes,  em  obséquio  ao  princípio  da  continuidade
administrativa, reafirmadas a validade e eficácia vinculante do parecer em comento".

 
13. Retornando, então, o andamento do presente feito no âmbito da CGU, oficiou-se à PFE-FUNAI
solicitando  manifestação  a  respeito  da  permanência,  ou  não,  dos  questionamentos  efeitos  (OFÍCIO  n.
00358/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU  -  sequencial  32),  assim  como  à  CONJUR-MJSP  (OFÍCIO  n.
00359/2019/CONSUNIAO/CGU/AGU - sequencial 33).

 
14. É o relatório do necessário, motivo pelo qual passa-se a responder os questionamentos levantados,
de modo a auxiliar a CGU na pacificação das controvérsias entre FPE-FUNAI e CONJUR/MSJP.

 
15. Diz-se "controvérsias" porque, como será demonstrado abaixo, a CONJUR/MJSP entende que
o PARECER GMF 005/2017 aplica-se imediatamente a todos os processos de demarcação. Todavia, a PFE-
FUNAI trouxe vários "obstáculos" à aplicação, embora, em momento algum, como visto no parágrafos 5 a 8,
tenha demonstrado juridicamente o porquê de suas alegações.

 
16. Além disso,  nos  NUPs 08620.001523/2008-43 e  08620.001743/2006-13,  quando instada  pela
CONJUR/MJSP a  respeito  da  aplicação  do  parecer  vinculante,  a  PFE-FUNAI se  manifestou  tão  somente
afirmando que "os estudos de identificação e delimitação da citada terra indígena, inclusive as suas conclusões,
foram elaborados antes do julgamento da PET 3388/RR, e,  por consequência, antes à edição do Parecer nº
001/2017/AB/CGU/AGU de 19.07.2017".

 
17. Pois bem. À análise jurídica.

 
2. ANÁLISE JURÍDICA.

 
18. Inicialmente,  não  se  ignora  a  necessidade  de  manifestação  da  CGU  em  relação  a  série  de
questionamentos levantados no presente NUP. No entanto, chama-se a atenção quanto aos esclarecimentos a
respeito incidência imediata do PARECER GMF 005/2017 a todos os processos de demarcação de terra
indígena  em andamento,  ou  seja,  a  todos  os  processos  em que  ainda  não  tenha  sido  editado  Decreto
Presidencial¹.

 
 

19. No  intuito  de  tão  somente  auxiliar  a  organizar  o  presente  feito,  identificou-se  que  os
questionamentos levantados pela FUNAI e PFE-FUNAIS podem ser divididos ao menos em quatro categorias, a
saber:
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questionamentos a respeito da incidência imediata do PARECER GMF 005/2017 quanto ao
próprio processo demarcatório, seja em relação aos processos já finalizados ou em andamento;

questionamentos a respeito do real alcance e significado da salvaguarda constitucional "vedação
à ampliação de terra indígena já demarcada";

questionamentos  a  respeito  dos  desdobramentos  administrativos  do  PARECER  GMF
005/2017 sobre a terra indígena já demarcada, tais como turismo, cobrança de hospedagem,
pesca esportiva, entrada e comerciantes, parceria rural e arrendamento;

questionamentos  de  índole  processual  envolvendo o  PARECER GMF 005/2017 e  a  PET
3.388/RR.

20. Tendo em mira esse leque de indagações, duas são de resolução premente, quais sejam, (i) as a
respeito da incidência imediata do PARECER GMF 005/2017 quanto ao próprio processo demarcatório, seja
em  relação  aos  processos  já  finalizados  ou  em  andamento;  e  (ii)  as  a  respeito  do  alcance  da  salvaguarda
constitucional de "vedação à ampliação de terra indígena já demarcada".

 
21. Diga-se  de  passagem:  são  estas  as  indagações  que  impactam  diretamente  a  atuação  da
CONJUR/MJSP, e sobre os quais recaem as diferenças de entendimento com a PFE-FUNAI.

 
22. Assim, passa-se à manifestação a respeito dessas duas vertentes de questionamentos.

 
2.1 Considerações gerais a respeito do processo demarcatório previsto no Decreto 1.775/1996.

 
23.  Inicialmente, pede-se vênia para trazer a íntegra do Decreto 1.775/1996, leitura indispensável a
partir  da  qual  fica  evidente  a  aplicação  imediata  do  PARECER  GMF  005/2017  a  todos  os  processos  de
demarcação de terra indígena em andamento.

 
24. Confira-se:

 
"O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 231, ambos da Constituição, e no art. 2º,
inciso IX da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
 
DECRETA:
 
Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro
de  1973,  e  o  art.  231  da  Constituição,  serão  administrativamente  demarcadas  por
iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o
disposto neste Decreto.
 
Art.  2°  A  demarcação  das  terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios  será
fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida,
que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão
federal de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação.
§  1°  O  órgão  federal  de  assistência  ao  índio  designará  grupo  técnico  especializado,
composto preferencialmente por servidores do próprio quadro funcional, coordenado por
antropólogo,  com a  finalidade  de  realizar  estudos  complementares  de  natureza  etno-
histórica,  sociológica,  jurídica,  cartográfica,  ambiental  e  o  levantamento  fundiário
necessários à delimitação.
§ 2º O levantamento fundiário de que trata o parágrafo anterior, será realizado, quando
necessário,  conjuntamente  com o órgão federal  ou estadual  específico,  cujos  técnicos
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serão designados no prazo de vinte dias contados da data do recebimento da solicitação
do órgão federal de assistência ao índio.
§ 3° O grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas próprias, participará
do procedimento em todas as suas fases.
§  4°  O  grupo  técnico  solicitará,  quando  for  o  caso,  a  colaboração  de  membros  da
comunidade científica ou de outros órgãos públicos para embasar os estudos de que trata
este artigo.
§ 5º No prazo de trinta dias contados da data da publicação do ato que constituir o grupo
técnico, os órgãos públicos devem, no âmbito de suas competências, e às entidades civis é
facultado, prestar-lhe informações sobre a área objeto da identificação.
§  6°  Concluídos  os  trabalhos  de  identificação  e  delimitação,  o  grupo  técnico
apresentará  relatório  circunstanciado  ao  órgão  federal  de  assistência  ao  índio,
caracterizando a terra indígena a ser demarcada.
§ 7° Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, este
fará publicar, no prazo de quinze dias contados da data que o receber, resumo do mesmo
no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a
área sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, devendo a
publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.
§ 8° Desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a publicação de
que trata o parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios em que se localize a área
sob demarcação e demais interessados manifestar-se, apresentando ao órgão federal de
assistência ao índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos
dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas,
para  o  fim de  pleitear  indenização  ou  para  demonstrar  vícios,  totais  ou  parciais,  do
relatório de que trata o parágrafo anterior.
§ 9° Nos sessenta dias subsequentes ao encerramento do prazo de que trata o parágrafo
anterior, o órgão federal de assistência ao índio encaminhará o respectivo procedimento
ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com pareceres relativos às razões e provas
apresentadas.
§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do procedimento, o Ministro de Estado
da Justiça decidirá:
 I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e determinando a sua
demarcação;
 II - prescrevendo todas as diligências que julgue necessárias, as quais deverão ser
cumpridas no prazo de noventa dias;
III  -  desaprovando  a  identificação  e  retornando  os  autos  ao  órgão  federal  de
assistência  ao  índio,  mediante  decisão  fundamentada,  circunscrita  ao  não
atendimento  do  disposto  no  §  1º  do  art.  231  da  Constituição  [São  terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições.] e demais disposições pertinentes.
 
Art.  3°  Os  trabalhos  de  identificação  e  delimitação  de  terras  indígenas  realizados
anteriormente poderão ser considerados pelo órgão federal de assistência ao índio para
efeito  de  demarcação,  desde  que  compatíveis  com  os  princípios  estabelecidos  neste
Decreto.
 
Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, o órgão
fundiário federal dará prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o levantamento
efetuado pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente.
 
Art.  5°  A  demarcação  das  terras  indígenas,  obedecido  o  procedimento
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administrativo deste Decreto, será homologada mediante decreto.
       
Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de homologação, o órgão federal
de  assistência  ao  índio  promoverá  o  respectivo  registro  em  cartório  imobiliário  da
comarca  correspondente  e  na  Secretaria  do  Patrimônio  da  União  do  Ministério  da
Fazenda.
       
Art. 7° O órgão federal de assistência ao índio poderá, no exercício do poder de polícia
previsto no inciso VII do art. 1° da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro de 1967, disciplinar o
ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate a presença de índios isolados,
bem como tomar as providências necessárias à proteção aos índios.
       
Art.  8°  O  Ministro  de  Estado  da  Justiça  expedirá  as  instruções  necessárias  à
execução do disposto neste Decreto.
       
Art. 9° Nas demarcações em curso, cujo decreto homologatório não tenha sido objeto de
registro em cartório imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da
Fazenda, os interessados poderão manifestar-se, nos termos do § 8° do art. 2°, no prazo
de noventa dias, contados da data da publicação deste Decreto.
Parágrafo  único.  Caso  a  manifestação  verse  demarcação  homologada,  o  Ministro  de
Estado da Justiça  a  examinará  e  proporá ao Presidente  da República  as  providências
cabíveis.
 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
       
Art. 11. Revogam-se o Decreto n° 22, de 04 de fevereiro de 1991, e o Decreto n° 608, de
20 de julho de 1992" - negritou-se.

 
25. A  partir  da  leitura  do  Decreto  1.775/1996,  pede-se  agora  vênia  para  transcrever  trecho  do
PARECER n. 00004/2018/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (sequencial 9), em que se descreve as fases do
processo demarcatório. Confira-se:

 
"Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo de demarcação é um ato administrativo
composto de diversas fases, conforme determina o artigo 231 da Constituição Federal,
que está regulamentado no Decreto 1.775/96 e na Portaria MJ nº 14/96, constituindo-se
de uma etapa prévia e de cinco fases propriamente ditas. 
 
A etapa prévia consiste no recebimento, processamento e qualificação das demandas de
regularização  de  terras  indígenas,  enviadas  pelas  comunidades  indígenas  ou  por
organismos  governamentais  ou  não  governamentais.  Em  geral,  estas  demandas  são
veiculadas por meio de cartas, mapas e explicações da pretensa ocupação indígena na
área reivindicada.
 
As reivindicações são registradas pela Coordenação Geral de Identificação e Delimitação,
órgão vinculado à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI (CGID/DPT). A partir de
então, passam por um processo de qualificação, consistente em reunir mais elementos de
natureza histórica,  sociológica,  fundiária,  etnográfica e  ambiental,  visando a  subsidiar
tecnicamente a  estratégia  de atuação administrativa (inclusão em planejamento anual;
demarcação na forma do artigo 231, CF/88, ou, quando não houver elementos indicativos
da tradicionalidade da ocupação, a eleição de uma área por forma jurídica diversa, como
criação de reserva indígena a partir de desapropriação).
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Sendo consistente a reivindicação e havendo elementos a indicar a ocupação tradicional
indígena,  deflagra-se  oficial  e  formalmente  o  procedimento  demarcatório,  com  a
constituição  de  um  Grupo  de  Trabalho  (GT)  multidisciplinar,  coordenado  por
antropólogo, com o objetivo de identificar e delimitar a terra indígena. A partir daí, estas
são  as  fases:  a)  identificação  e  delimitação,  baseada  em  Relatório  Circunstanciado
assinado pelo Antropólogo-Coordenador do GT, com publicação do resumo no Diário
Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, etapa em que os interessados poderão
oferecer  elementos  para  impugnar  a  proposta  de  demarcação;  b)  declaratória,  que
consiste na assinatura da Portaria Declaratória pelo Ministro de Estado da Justiça, após o
referido contraditório; c) demarcação física, que consiste em colocar os marcos físicos e
geodésicos na terra delimitada; d) homologação, ato da Presidência da República, que
atesta  a  regularidade  do  procedimento  administrativo;  e)  registro  na  Secretaria  de
Patrimônio da União e no Registro de Imóveis".

 
26. Do exposto até aqui nota-se que o processo demarcatório é, evidentemente, longo,  dotado de
várias fases, mas culmina na edição de um ato administrativo simples (Decreto Presidencial), razão pela qual
não há dúvida quanto à incidência imediata do PARECER GMF 005/2017 aos processos em andamento, pela
mesma razão não há de se falar em "preclusão administrativa por fases", ou em "irretroatividade" do parecer
vinculante. Explica-se:

 
27. Inicialmente, faça-se um esclarecimento: compete à FUNAI tratar da "questão indígena" como
um todo (Lei 5.371/1967), assim como compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública tratar de "direito
dos índios" (Lei 13.844/2019). No entanto, a competência para a "demarcação de terra indígena" é da União
(caput do art.  231 da Constituição Federal),  e nos termos do art.  19 da Lei 6.001/1973,  o  Poder Executivo
Federal, ao disciplinar o processo demarcatório por meio do Decreto 1.775/1996, distribuiu a realização dos
atos  instrutórios  e  preparatórios  à  demarcação  entre  aqueles  entes,  mas  manteve  na  Presidência  da
República a competência para tanto.

 
28. Em outras palavras, o processo demarcatório nada mais é do que um processo administrativo que
culmina na edição de um ato simples, uma vez que a competência para a demarcação de terra indígena é da
Presidência da República (caput do art. 231 da Constituição Federal), havendo simplesmente desconcentração ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública para a a prática de atos instrutórios à demarcação (Decreto 1.775/1996
e Lei 13.844/2019), e descentralização à FUNAI também para a prática de atos instrutórios (Decreto 1.775/1996 e
Lei 6.001/1973 e Lei 5.374/1967).

 
29. O processo de demarcação de terra indígena é à toda evidência sui generis. Ao fim e ao cabo,
tanto a FUNAI, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, assessoram ato administrativo da Presidência
da República.

 
30. Tratando-se, portanto, de um processo em andamento, é natural que se conforme ao PARECER
GMF 005/2017 e, em última análise, ao decidido na PET 3.388/RR, seja pelo fato de o parecer ser vinculante,
seja pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal não ter dado "nova interpretação" às normas constitucionais,
tampouco as salvaguardas constitucionais    se constituem em "condições que não eram requisitos impostos na
elaboração  dos  RCIDs".  Em  verdade,  esses  requisitos  constam  da  Constituição  Federal,  sempre  estiveram
presentes e deveriam ser sempre cumpridos. 

 
31. De outro lado, as fases do processo demarcatório não se referem a atos complexos ou a atos
compostos, a serem analisados individualmente. Explica-se:

 
32. A classificação dos atos administrativos em simples, compostos e complexos refere-se à formação
da vontade administrativa, e, embora sejam de amplo conhecimento, merecem ser relembrados em detalhes.

 
33. Ato  administrativo  simples  é  "o  ato  que  emana  da  vontade  de  um  só  órgão  ou  agente

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/325191620

12 de 25 26/01/22, 17:54



administrativo"².
 

34. Já o ato administrativo composto "depende de mais de uma manifestação de vontade. Neste caso,
os atos são compostos por uma vontade principal (ato principal) e a vontade que ratifica esta (ato acessório).
Composto de dois atos, geralmente decorrentes do mesmo órgão público, em patamar de desigualdade, devendo
o segundo ato seguir a sorte do primeiro"³. Note-se: o ato que declara a terra indígena (decreto presidencial) não
se aproxima de um ato composto porque não se trata de uma vontade acessória que se limita a ratificar a vontade
principal. Ora, a vontade principal - e a competência -, é da Presidência da República, que desconcentrou parte da
prática dos atos instrumentais ao Ministério da Justiça, e descentralizou outra à FUNAI.

 
35. Por último, o ato administrativo complexo "é formado pela soma de vontades de órgãos públicos
independentes, em mesmo nível hierárquico, de forma que tenham a mesma força, não se podendo imaginar a
dependência de uma em relação à outra. Neste caso, os atos que formarão o ato complexo serão expedidos por
órgãos públicos diferentes, não havendo subordinação entre eles"4. À toda evidência, o ato que declara a terra
indígena não é complexo.

 
36. Não  custa  lembrar  que,  nas  palavras  de  CELSO  ANTÔNIO  BANDEIRA  DE  MELLO,
desconcentração nada mais é do que "o fenômeno de distribuição interna de plexos de competências decisórias,
agrupadas em unidades individualizadas". Ainda nas palavras do mesmo autor5: 

 
"Tal desconcentração se faz tanto em razão da matéria, isto é, do assunto (por exemplo,
Ministério da Justiça, da Saúde, da Edução etc.), como em razão do grau (hierarquia), ou
seja,  do  nível  de  responsabilidade  decisória  conferido  aos  distintos  escalões  que
corresponderão  aos  diversos  patamares  de  autoridade  (por  exemplo,  diretor  de
Departamento, diretor de Divisão, chefe de Seção, encarregado de Setor). Também se
desconcentra  com base  em critério  territorial  ou  geográfico  (por  exemplo,  delegacia
regional da Saúde em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro etc.)."

 
37. Dessa forma, há pelo menos 3 (três) espécies de desconcentração, por matéria, por grau, e por
território.

 
38. Apesar  de  a  desconcentração  não  receber,  por  parte  da  Doutrina,  a  mesma  atenção  que  a
descentralização (que pressupõe distribuição externa de competências  e  atribuições),  quanto às  classificações
(descentralização territorial, por serviços, funcional ou técnica, por outorga ou por delegação), não há dúvida de
que  a  Lei  6.001/1967,  regulamentada  pelo  Decreto  1.775/1996,  inaugura  uma  outra  espécie  de
desconcentração que pode ser chamada de "desconcentração para realização de atos instrutórios".

 
39. Ora, não há dúvida de que tal  espécie de desconcentração é legítima, afinal,  escorando-se no
brocardo latino no sentido de que "quem pode o mais,  pode o menos",  se a Presidência da República pode
desconcentrar  toda  a  competência,  entregando-a  integralmente  a  um Ministério,  como  o  faz  através  da  Lei
13.844/2019  (e  das  anteriores  leis  de  organização  do  Poder  Executivo  Federal),  com  mais  razão  pode
desconcentrar competências para mera instrução material, reservando-se para si a competência para a prática do
ato administrativo.

 
40. De outro  lado,  quanto  à  descentralização  à  FUNAI,  como entidade  da  administração  federal
indireta, é a que possui expertise para realizar os estudos necessários à instrução do processo de demarcação, nos
termos do § 2º do art. 2º do Decreto 1.775/1996.

 
41. Em conclusão: o ato que declara a terra indígena é simples, de competência da Presidência
da República, com distribuição de atos instrutórios e preparatórios para o Ministério da Justiça e para a
FUNAI, a partir de desconcentração e descentralização.
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42. A discussão aqui travada limitou-se à possível alegação de ato composto ou complexo no que
tange ao Decreto Presidencial (art. 5º do Decreto 1.775/1996) e à Portaria Ministerial (inciso I do § 10 do art. 2º
do Decreto 1.775/1996), não se cogitando que a aprovação do relatório pelo presidente da FUNAI (§ 7º do art. 2º
do Decreto 1.775/1996) seja um ato administrativo autônomo, em razão do disposto nos incisos do § 10 do art. 2º
do Decreto 1.775/1996.

 
2.2 Aplicação imediata do PARECER GMF 005/2017 e ausência de retroatividade.

 
43. Considerando que  o  ato  de  demarcação  de  terra  indígena  é  simples,  editado  após  um longo
processo administrativo,  com um extenso procedimento,  e  estando,  portanto,  ainda pendente  de  análise  pela
Presidência da República, deve ser aplicado imediatamente o PARECER GMF 005/2017, sem que se cogite em
indevida "retroatividade", tampouco em ofensa à segurança jurídica.

 
44. Nesse ponto, há de se destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal aplicou imediatamente
as balizas fixadas na PET 3.388/RR, quando do julgamento de outros feitos perante a Corte. Confira-se:

 
"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TERRA INDÍGENA “LIMÃO VERDE”.
ÁREA  TRADICIONALMENTE  OCUPADA  PELOS  ÍNDIOS  (ART.  231,  §  1º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL).  MARCO  TEMPORAL.  PROMULGAÇÃO  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NÃO  CUMPRIMENTO.  RENITENTE  ESBULHO
PERPETRADO  POR  NÃO  ÍNDIOS:  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  1.  O  Plenário  do
Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  da  Pet  3.388,  Rel.  Min.  CARLOS
BRITTO, DJe de 1º/7/2010, estabeleceu como marco temporal de ocupação da terra
pelos  índios,  para  efeito  de  reconhecimento  como  terra  indígena,  a  data  da
promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. 2. Conforme entendimento
consubstanciado na Súmula 650/STF, o conceito de “terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios” não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto.
Precedente: RMS 29.087, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
DJe de 14/10/2014. 3. Renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada
ou com desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de
esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda
persista até o marco demarcatório temporal atual (vale dizer, a data da promulgação da
Constituição de 1988),  conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou,  pelo
menos, por uma controvérsia possessória judicializada. 4. Agravo regimental a que se dá
provimento" - negritou-se.
(ARE 803462 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
09/12/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-029  DIVULG  11-02-2015  PUBLIC
12-02-2015)
 
"DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.  O  MARCO  REFERENCIAL  DA
OCUPAÇÃO  É  A  PROMULGAÇÃO  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DAS  SALVAGUARDAS  INSTITUCIONAIS.
PRECEDENTES. 1. A configuração de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios,
nos termos do art.  231, § 1º,  da Constituição Federal,  já foi pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, com a edição da Súmula 650, que dispõe: os incisos I e XI do art. 20 da
Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas
por indígenas em passado remoto. 2. A data da promulgação da Constituição Federal
(5.10.1988)  é  referencial  insubstituível  do  marco  temporal  para  verificação  da
existência  da  comunidade  indígena,  bem  como  da  efetiva  e  formal  ocupação
fundiária  pelos  índios  (RE  219.983,  DJ  17.9.1999;  Pet.  3.388,  DJe  24.9.2009).  3.
Processo demarcatório de terras indígenas deve observar as salvaguardas institucionais
definidas pelo Supremo Tribunal Federal na Pet 3.388 (Raposa Serra do Sol). 4. No caso,
laudo da FUNAI indica que, há mais de setenta anos, não existe comunidade indígena e,
portanto,  posse  indígena  na  área  contestada.  Na  hipótese  de  a  União  entender  ser
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conveniente  a  desapropriação  das  terras  em  questão,  deverá  seguir  procedimento
específico, com o pagamento de justa e prévia indenização ao seu legítimo proprietário. 5.
Recurso ordinário provido para conceder a segurança" - negritou-se.
(RMS 29087, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  16/09/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014)

 
45. À semelhança, o Superior Tribunal de Justiça:

 
"CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA
PREVENTIVO.IMINÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO POR PARTE DO MINISTRO DE
ESTADO  DA  JUSTIÇA.  INCLUSÃO  DA  PROPRIEDADE  RURAL  DOS
IMPETRANTES  NA  ÁREA  DE  RESERVA  INDÍGENA  ORIGINARIAMENTE
DEMARCADA  EM  PERÍODO  ANTERIOR  À  PROMULGAÇÃO  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  DE  1988.  ALEGADO  VÍCIO  DO
PROCEDIMENTO  INAUGURAL  DE  DEMARCAÇÃO,  CONSISTENTE  NA
NÃO-OBSERVÂNCIA  DAS  DIRETRIZES  ESTABELECIDAS  PELA  ORDEM
CONSTITUCIONAL  VIGENTE  (ART.231  DA  CF/88).  REMARCAÇÃO
(AMPLIAÇÃO).  IMPOSSIBILIDADE.DESATENDIMENTO  À  SALVAGUARDA
Nº XVII, FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO
DO  CASO  "RAPOSA  SERRA  DO  SOL"  (PET.  Nº  3.388/RR).  ORDEM
CONCEDIDA.
1.  Caso  em  que  a  fase  instrutória  do  procedimento  administrativo  de  revisão  da
demarcação  da  terra  indígena  foi  concluída,  sendo  a  etapa  subsequente  de  tal
procedimento a decisão da autoridade apontada como coatora (§ 10 do art. 2º do Decreto
nº 1.775/96). Ademais, as conclusões adotadas pelo relatório submetido ao Ministro de
Estado da Justiça evidenciam o justo receio de que a propriedade rural dos impetrantes
seja  incluída  na  reserva  indígena  Wassú-Cocal.  Nesse  contexto,  cabível  se  revela  o
manejo da presente segurança preventiva.
2. Ao apreciar a Pet nº 3.388/RR (caso Raposa Serra do Sol), o Supremo Tribunal Federal
delineou as chamadas salvaguardas institucionais, entre as quais a de nº XVII, que veda a
ampliação de terra indígena já demarcada.
3.  A  Corte  Suprema  tem  reiteradamente  decidido  que,  nada  obstante  a  ausência  de
eficácia formal vinculante da decisão proferida no julgamento da Pet nº 3.388/RR, as
condicionantes ou diretrizes delineadas naquela oportunidade devem ser consideradas em
casos futuros.
4.  "A mudança  de  enfoque  atribuído  à  questão  indígena  a  partir  da  promulgação  da
Constituição  da  República  de  1988,  que  marcou  a  evolução  de  uma  perspectiva
integracionista para a de preservação cultural do grupamento étnico, não é fundamentação
idônea para amparar a revisão administrativa dos limites da terra indígena já demarcada,
em especial  quando  exaurido  o  prazo  decadencial  para  revisão  de  seus  atos"  (RMS
29.542-DF, Relatora    Ministra Cármen Lúcia,  Segunda Turma, julgado em 30/9/2014,
DJe 13/11/2014).
5. Ordem concedida" - negritou-se.
(MS 21.572/AL,  Rel.  Ministro  SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado  em
10/06/2015, DJe 18/06/2015)

 
46. Além dos precedentes das Cortes Superiores, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região,  em
recente acórdão, também aplicou o entendimento firmado na PET 3.388/RR, principalmente quanto ao marco
temporal da promulgação da Constituição Federal, ainda que o processo demarcatório tenha se iniciado em data
anterior ao leading case. Confira-se:

 
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE TERRA
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INDÍGENA.  AÇÃO  POPULAR.  NULIDADE  DE  PORTARIA  DECLARATÓRIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 231 A CF. A Portaria n° 498, de 25 de abril
de 2011, do Ministro de Estado da Justiça, acolhendo proposta de delimitação da
FUNAI  nos  autos  do  processo  administrativo  FUNAI/BSB/nº08620.001643/2006,
declarou  como  de  posse  permanente  do  grupo  indígena  Kaigang  a  denominada
"Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha", com superfície aproximada de 1.916
hectares  e  perímetro  também  aproximado  de  29  km,  área  situada  no  interior  dos
Municípios de Sananduva/RS e Cacique Doble/RS. A controvérsia existente nestes autos
não envolve, portanto, o termo inicial da recente movimentação/reivindicação indígena,
mas sim o conceito que deve prevalecer acerca do que seja ocupação tradicional indígena,
ou seja, as suas implicações com a ocupação passada da área e/ou a existência de esbulho
renitente por parte de não-índios (e neste caso o seu conceito, existência no caso concreto
e  até  quando teria  perdurado).  Destaca-se  citação  realizada  pelo  antropólogo Robson
Cândido da Silva extraída de estudo realizado pela antropóloga Maria Helena Amorim
Pinheiro, em 2003, segundo a qual os índios ocupavam as duas margens do Rio Forquilha
no período de 1928 a 1980 (evento 278, ANEXO4, fl. 39). A evidência de que a saída dos
indígenas  antecedeu  a  1980  foi  igualmente  salientada  no  Estudo  de  Fundamentação
Antropológica  realizado em novembro de  2005,  pela  antropóloga Juracilda  da  Veiga,
designada pela Portaria nº 1136, de 29 de setembro de 2005.  Deve ser  observado o
marco  temporal  da  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988  (05/10/1988)
conforme o precedente do STF (Pet. 3.388/RR), sendo incontroverso que não existia
ocupação à época, já que o acampamento de retomada foi erigido apenas no ano de
2004, após mais de duas décadas da desocupação. Fixadas essas premissas e tendo em
conta os parâmetros interpretativos do art. 231 da Constituição Federal firmados pelo STF
no  caso  "Raposa  Serra  do  Sol"  resta  a  análise  se,  ao  tempo  da  promulgação  da
Constituição  Federal  de  1988  (05/10/1988),  se  faz  presente  a  ressalva  fixada  pelo
Supremo Tribunal  Federal  no sentido de que "A tradicionalidade da posse nativa,  no
entanto,  não  se  perde  onde,  ao  tempo  da  promulgação  da  Lei  Maior  de  1988,  a
reocupação apenas não ocorreu por efeito de renitente esbulho por parte de não-índios"
(Pet. 3.388/RR). A partir dos relatos e documentos identificados ao longo do processo de
delimitação  da  terra  indígena,  bem como os  registros  de  propriedade  outorgados  aos
agricultores, cujas matrículas acompanham a inicial e o evento 302, é possível concluir
que a alienação das terras pelo Estado do Rio Grande do Sul aos colonos coincidiu, em
boa parte, com a retirada dos indígenas da área. Os relatos prestados pelos indígenas, a
exemplo  dos  já  transcritos,  demonstram  que  a  desocupação  ocorrida  até  meados  da
década de 70 configurou efetivo esbulho por parte de não-índios, o qual se deu de forma
gradual,  ainda  que  alguns  indígenas  possam  ter  sido  removidos  pacificamente,
convencidos pelo cacique Pedro Silveira, o qual teria vendido a terra "a troco de porco"
(inobstante haja narrativa de que ele  atropelou todo mundo inclusive os filhos dele -
Sebastiao Ferreira Doble, evento 120, INF6, fl. 2). Fato é que não olvidaram esforços
para que os indígenas se evadissem das terras, como relatou o senhor Olívio Orlando,
morador de Sananduva/RS (evento 120,  INF6, fls.  6-7).  Não há,  porém, no Relatório
Circunstanciado de Identificação e Delimitação elaborado no ano de 2008 a indicação de
quaisquer elementos concretos que indiquem a persistência de disputa pela área entre os
índios e não-índios em período contemporâneo à promulgação da Constituição Federal
(05/10/1988), conflito que deve se materializar por circunstâncias de fato ou, pelo menos,
por procedimentos administrativos ou judiciais de disputa pela área, considerando que
apenas em 2004 (mais de 15 anos depois) é que houve a montagem de um acampamento
de retomada. No caso concreto não se verifica ocupação tradicional dos índios kaigangs
na  região  de  Passo  Grande  da  Forquilha  ao  tempo  da  promulgação  da  Constituição
Federal de 1988 (05/10/1988), sempre devendo ser salientado que o STF não compreende
a  palavra  "tradicionalmente"  como  posse  imemorial  (RE  219.983,  Pet.  3.388,  RMS
29.087 e ARE 803.462). Do mesmo modo, não configurado esbulho renitente por parte de
não-índios quando da promulgação da Constituição Federal tendo em vista que ocupação
remota ou desocupação forçada, ocorrida no passado, não o configura, considerando a
necessidade  para  tanto  da  existência  de  situação  de  efetivo  conflito  possessório  que,
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mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual a ser
considerado (05/10/1988),  conflito esse que deve materializar-se em circunstâncias de
fato ou controvérsia possessória judicializada, situações inocorrentes no caso concreto
uma vez  que  o  acampamento  de  retomada  (quanto,  então,  efetivamente  reinicia-se  o
conflito possessório)  somente foi  erigido em 2004,  quase 15 (quinze) anos depois  da
promulgação da atual Constituição. Logo, não preenchidos os requisitos do art. 231 da
Constituição Federal de rigor a procedência da ação para anular a Portaria Declaratória n°
498, de 25 de abril de 2011, do Ministério da Justiça que declarou como de ocupação
tradicional  do  grupo  indígena  kaigang  a  área  com  superfície  aproximada  de  1.916
hectares e perímetro de aproximados 29 km, no interior dos Municípios de Sananduva/RS
e Cacique Doble/RS, denominada na Portaria como "Terra Indígena Passo Grande do Rio
Forquilha" - negritou-se.
(TRF4, AC 5000854-26.2012.4.04.7117, TERCEIRA TURMA, Relatora para Acórdão
MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 18/09/2019)

 
47. Se o Poder Judiciário aplica imediatamente as premissas da PET 3.388/RR, por que razão não
seria o PARECER GMF 005/2017 aplicado imediatamente pela Administração Pública?

 
48. Ad argumentandum, interpretações no sentido de que o PARECER GMF 005/20117  somente
poderia  ser  aplicado  aos  processos  demarcatórios  iniciados  após  a  sua  edição  acabariam por  esvaziá-lo  por
completo,  atingindo  a  própria  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  e  o  sentido  da  edição  de  um parecer
vinculante pela Administração Pública.

 
2.3 Revisão administrativa.

 
49. Neste ponto, a Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação – CGID,  da Diretoria de
Proteção Territorial da Fundação, através do Memorando nº 213/2017/CGID/DPT-FUNAI (sequencial 1), e a
PFE-FUNAI,  através  da  NOTA  n.  00015/2017/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  (sequencial  4),
apresentaram os seguintes questionamentos:

 
“a) Deve um procedimento já finalizado ser revisto em função do Parecer? Se sim, sob
quais  condições?  Quais  razões  legais  a  Funai  deve  invocar  para  proceder  com  essa
revisão? Se não, qual o amparo legal mais indicado na negativa ao provimento de pedidos
nesse sentido?
 
b) Deve um procedimento em curso ser revisto em função do Parecer? Se sim, sob quais
condições e em que fase? Quais razões legais a Funai deve invocar para proceder com
essa revisão? Se não, qual o amparo legal mais indicado na negativa ao provimento de
pedidos nesse sentido?
 
1.  No  que  diz  respeito  à  aplicabilidade  do  Parecer  no  tempo  (direito  intertemporal),
considerando que se  trata  de mudança de interpretação da norma constitucional  e  da
legislação pela Administração, o dever de observância do Parecer vinculante atingiria
atos praticados em data anterior à sua publicação, obrigando indistintamente a revisão
administrativa  de  todos  esses  atos,  independentemente  da  fase  em que se  encontre  o
processo de demarcação? Em caso positivo, deve haver ato expresso do Poder Público
revisando ou revogando os atos do processo? Essa revisão deve ser feita em razão de
requerimento  de  terceiros  interessados,  ou  de  ofício,  mediante  novo  processo
administrativo, ainda que ausente requerimento de interessados?"

 
50. Pois bem. É preciso estabelecer alguma premissas para o desenvolvimento do tópico.

 
51. Por "processo de demarcação em andamento" entende-se o processo em trâmite em que ainda não
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houve expedição de Decreto Presidencial, nos termos do art. 5º do Decreto 1.775/1996. E por "processo de
demarcação finalizado", aquele em que já há Decreto Presidencial.

 
52. De outro lado, existem os processos de demarcação "finalizados há menos de 5 (cinco) anos" ,
contados da data da publicação do Decreto Presidencial e, portanto, dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no
art. 54 da Lei 9.784/1999, bem como processos de demarcação finalizados "há mais de 5 (cinco) anos".

 
53. Partindo-se  do pressuposto  de que as  diretrizes  administrativas  fixadas  no PARECER  GMF
005/2017  são de aplicação imediata, quer-se dizer que incidem sobre todos os "processos de demarcação em
andamento", ainda que tal aplicação requeira complementações, principalmente dos estudos antropológicos. E a
legitimidade para revisitar os processos em andamento nada mais é do que imperativo do princípio da legalidade.

 
54. Dessa forma,  constatado que determinado "processo de demarcação em andamento" não está
seguindo as balizas fixadas no PARECER GMF 005/2017, em atenção ao princípio da legalidade, o feito deve
ser ajustado, ainda que demande esforços principalmente no sentido de complementar os laudos antropológicos. 

 
55. Situação diversa é a de "processos de demarcação finalizados". Nestes casos, há de se ter em mira
o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Confira-se:

 
"Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da
percepção do primeiro pagamento.

§  2o  Considera-se  exercício  do  direito  de  anular  qualquer  medida  de  autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato".

 
56. Assim, se no processo de demarcação finalizado o Decreto Presidencial  tiver sido editado há
menos de 5 (cinco) anos, é possível iniciar  o processo de anulação. E diz-se "iniciar" porque aventou-se no
Memorando nº 213/2017/CGID/DPT-FUNAI (sequencial 1) "falta de clareza se não apenas o início [do prazo
decadencial do art. 54] , mas também a conclusão da revisão deve se dar dentro do prazo em comento".

 
57. Não custa lembrar que, nas lições de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, "o direito de
anular o ato estará sendo exercido quando a Administração tomar qualquer medida de autoridade administrativa
que estampe impugnação à validade do ato", e que "exercido o direito dentro do prazo decadencial, nada impede
que sua consumação - pela providência anulatória - ocorra após os cinco anos. O que se exige é que a diligência
administrativa seja deflagrada antes do término do prazo"6. 

 
58. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos foi lembrado pelo Ministro Roberto Barroso, quando do
julgamento dos embargos de declaração. Confira-se:

 
"77.  O  mesmo  não  ocorre,  porém,  nos  casos  em  que  haja  vícios  no  processo  de
demarcação. A vinculação do Poder Público à juridicidade – que autoriza o controle
judicial  dos  seus  atos  –  impõe  à  Administração  Pública  o  dever  de  anular  suas
decisões quando ilícitas, observado o prazo decadencial de 5 anos (Súmula 473/STF;
Lei nº 9.784/99, arts. 53 e 54). Nesses casos, em homenagem aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LVI e LV), a anulação
deve  ser  precedida  de  procedimento  administrativo  idôneo,  em  que  se  permita  a
participação de todos os envolvidos (Lei nº 9.784/99, arts. 3º e 9º) e do Ministério Público
Federal (CF/88, art. 232; Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, III, e ), e deve ser sempre
veiculada por decisão motivada (Lei nº 9.784/99, art.  50, I e VIII). Ademais, como a
nulidade é  um vício de origem, fatos  ou interesses  supervenientes  à  demarcação não
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podem dar ensejo à cassação administrativa do ato" - negritou-se.
 

59. Se dentro do prazo de cinco anos não há dúvidas de que pode (deve) haver a instauração de
procedimento visando anular processo de demarcação contrário ao PARECER GMF 005/2017, a mesma certeza
não socorre eventuais processos findos há mais de 5 (cinco) anos. 

 
60. Nao se ignora que o Supremo Tribunal  Federal  já  permitiu  a  anulação de ato administrativo
inválido  após  o  prazo  decadencial,  em caso  de  inconstitucionalidade,  no  mandado de  segurança  28.279,  de
relatoria  da  Min.  Ellen  Gracie.  Neste  caso,  entendeu  o  Pretório  Excelso  que  “situações  flagrantemente
inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não
podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de
subversão das determinações insertar na Constituição Federal”.

 
61. Também não se ignora a existência de repercussão geral do recurso extraordinário 817.338/DF
(tema  839),  em  que  será  analisada  a  possibilidade  de  um  ato  administrativo  (concessão  de  anistia  sem  o
preenchimento dos requisitos previstos na Constituição Federal) poder ser anulado pela Administração Pública,
após o decurso do prazo decadencial, em razão da violação direta a preceito constitucional (art. 8º do ADCT).

 
62. In casu, se por um lado é verdade que um processo demarcatório que não atende ao disposto no
PARECER GMF 005/2017 sofre de um vício de inconstitucionalidade, já que extraiu seu conteúdo da PET
3.388/RR, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu e esclareceu questões eminentemente constitucionais,
havendo  dever  de  anular  o  ato  em razão  do  exercício  da  autotutela;  de  outro,  salta  aos  olhos  a  complexa
repercussão social em, eventualmente, vir a se anular demarcação de terra indígena após cinco anos de expedição
do Decreto Presidencial.

 
63. Neste  hipotético  confronto  de  valores  -  se  desconhece  a  existência  de  terras  indígenas  nesta
situação -,  não parece prevalecer sempre a higidez da Constituição, mas sim as especificidades do contexto
fático já consolidado. Explica-se:

 
64. Tome-se, p. ex., uma terra indígena constituída há mais de 5 (cinco) anos por Decreto Presidencial
- que em alguma medida desrespeita o PARECER GMF 005/2017 -, pode ser ocupada por uma etnia composta
por um grande número de integrantes, com famílias indígenas plenamente estabelecidas, com o reassentamento de
famílias de não-índios -  precedido até mesmo de conflitos sociais -, além de já ter ocorrido o pagamento de
benfeitorias.  Neste  exemplo,  a  especificidade do contexto  fático  consolidado parece  prevalecer,  afinal,  como
preceitua ODETE MEDAUAR: "o longo fluir do tempo sacramenta efeitos, gerando situações consolidadas;
em tais casos, vários preceitos jurídicos podem respaldar a manutenção do ato, a ser decidida em cada caso,
ante as circunstâncias que envolve cada um"7. 

 
65. De outro lado,  eventualmente,  em um contexto fático diverso,  poderia,  em tese,  prevalecer  a
higidez da Constituição, e ser anulado o ato administrativo de demarcação de terra indígena, mesmo após o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos. 

 
66. Conclui-se, portanto, pela viabilidade (i) de revisão de atos instrutórios e procedimentais
praticados nos "processo de demarcação em andamento",  (ii)  de anulação de Decreto Presidencial,  no
exercício da autotutela, em "processo de demarcação finalizado", desde que, em regra, ainda não tenha
transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

 
67. Por último, há de se lembrar que a Administração Pública tem o "dever" de anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios de legalidade - na melhor doutrina, "vício de juridicidade" -, conforme preceitua o
art. 53 da Lei 9.784/1999., segundo o qual "a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício  de  legalidade,  e  pode revogá-los  por  motivo de  conveniência  ou oportunidade,  respeitados os  direitos
adquiridos”, ao lado dos vetustos itens sumulares 346 e 473, ambos do Supremo Tribunal Federal).
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2.4 Vedação à ampliação de terra indígena já demarcada.

 
68. Inicialmente, relembre-se o que foi questionado a respeito da salvaguarda constitucional "r" na
NOTA  n.  00015/2017/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU  (sequencial  4)  e  no  PARECER  n.  00004/2018
/COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU (sequencial 9):

 
"10. Considerando que a condicionante XVII, que veda a ampliação de terra indígena
demarcada,  é  possível  aplicar  a  fundamentação da  PET 3.388 em relação  ao  tema e
proceder com a revisão dos processos que contenham vícios que tenham suprimido
áreas de reconhecida ocupação tradicional, afastando-se tão somente a ampliação em
casos  de  revisão  discricionária  com  base  na  conveniência  e  oportunidade  do
administrador?
 
Assim,  questiona-se,  considerando  os  argumentos  citados:  a  cláusula  de  vedação  à
ampliação de terras indígenas se aplica indistintamente às hipóteses de reestudo de limites
de  terras  tradicionalmente  ocupadas,  mesmo  quando  a  revisão  não  é  fundada  em
critérios de conveniência e oportunidade, mas apenas em razão de vícios de ordem
técnica e calcados em critérios trazidos pela Constituição de 1988? - destacou-se.

 
69. À míngua de maiores explicações a respeito do que seria um "vícios de ordem técnica", como
visto no tópico acima, a Administração tem o dever de anular seus atos eivados de "vício de juridicidade", em até
cinco anos após a edição do Decreto Presidencial, e de rever os atos praticados durante o andamento do processo
de demarcação, principalmente em caso de não aplicação das diretrizes do PARECER GMF 005/2017.

 
70. Pois bem. Resta saber se é possível instaurar um processo de revisão de terra indígena, sob o
fundamento de não atendimento às diretrizes fixadas do PARECER GFM 005/2017, e, a partir de então,
ampliar a demarcação anterior.

 
71. A  resposta  é  sim,  pela  simples  análise  do  voto  condutor  do  Ministro  Roberto  Barroso,  no
julgamento dos embargos de declaração na PET 3.388/RR. Confira-se:

 
"74. A condição r foi acolhida pela maioria do Tribunal, vencidos os Ministros Carlos
Ayres  Britto  (Relator),  Eros  Grau  e  Cármen  Lúcia.  Prevaleceu  a  ideia  de  que  a
demarcação  das  terras  indígenas  não  poderia  permanecer  em  aberto,  por  acarretar
consequências  gravíssimas  para  terceiros  –  em  particular  a  privação  de  direitos  de
propriedade sem indenização, ressalvadas apenas as benfeitorias de boa-fé (CF/88, art.
231, § 6º). A questão comporta, contudo, três esclarecimentos.
 
75.Em primeiro lugar, afirmou-se que o instrumento da demarcação previsto no art.
231 da Constituição não pode ser empregado, em sede de revisão administrativa,
para ampliar a terra indígena já reconhecida, submetendo todo o espaço adjacente a
uma permanente situação de insegurança jurídica. Nada disso impede que a área sujeita a
uso pelos índios seja aumentada por outros instrumentos previstos no Direito. Os próprios
índios e suas comunidades podem adquirir imóveis, na forma da lei civil (Lei nº 6.001/73,
arts. 32 e 33). Nessa qualidade, terão todos os direitos e poderes de qualquer proprietário
privado (CF/88, art. 5º, XXII). A União Federal também pode obter o domínio de outras
áreas, seja pelos meios negociais tradicionais (como a compra e venda ou a doação), seja
pela desapropriação (CF/88, art. 5º, XXIV). Essas questões se refletiram nos debates de
fls. 850-2:
 
“O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Se Vossa Excelência me permite?
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Isso aí  é  o pressuposto de toda a  demarcação,  isto  é,  se  foi  demarcado e,  no ato da
demarcação,  se  reconheceu  que  a  área  demarcada  correspondia  à  posse  efetivamente
provada. Noutras palavras, se nós admitirmos que a área demarcada possa ser ampliada,
significa que é duvidosa a área ocupada. Foi demarcada em situação duvidosa, porque,
quando se demarca a área, é porque se reconheceu que essa é a área ocupada.
O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI  –  Mediante  laudo  técnico,
antropológico.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Exatamente. Isto é, se nós deixarmos em
aberto a possibilidade de discussão dos limites da demarcação, nós deixamos em aberto
para todos os efeitos – e não é só para a ampliação – o alcance da posse na data da
Constituição.
(...)
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A título de demarcação.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – A título de demarcação.
O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Agora,  nada  impede  que  certos
indígenas super aculturados venham a adquirir outras áreas.
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Isso é outra coisa.
O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  (PRESIDENTE)  –  Ou  até  por
desapropriação.
O  SENHOR  MINISTRO  MENEZES  DIREITO  –  (...)  uma  vez  feita  a  demarcação,
considerando o padrão da Constituição de 88, se nós vamos estender essa demarcação
permitindo a ampliação, vamos, a meu ver, criar esse problema, que pode ser resolvido,
mantido o critério da vedação da ampliação, pelo sistema ordinário das expropriações.
Pode ser necessário, e a União pode exercer o direito expropriatório”.
 
76. Em segundo lugar, o acórdão embargado não proíbe toda e qualquer revisão do ato de
demarcação. O controle judicial, por exemplo, é plenamente admitido (CF/88, 5º, XXXV)
– não fosse assim, a presente ação jamais poderia ter sido julgada no mérito, já que seu
objeto era justamente a validade de uma demarcação. A limitação prevista no acórdão
alcança apenas o exercício da autotutela administrativa . Em absoluta coerência com
as razões expostas, assentou-se que a demarcação de terras indígenas "não abre espaço
para nenhum tipo de revisão fundada na conveniência e oportunidade do administrador”
(Ministro Menezes Direito, fl. 395). Isso porque a inclusão de determinada área entre as
“terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” não depende de uma avaliação puramente
política das autoridades envolvidas, e sim de um estudo técnico antropológico. Sendo
assim,  a  modificação  da  área  demarcada  não  pode  decorrer  apenas  das  preferências
políticas do agente decisório.
 
77.  O  mesmo  não  ocorre,  porém,  nos  casos  em  que  haja  vícios  no  processo  de
demarcação. A vinculação do Poder Público à juridicidade – que autoriza o controle
judicial  dos  seus  atos  –  impõe  à  Administração  Pública  o  dever  de  anular  suas
decisões quando ilícitas, observado o prazo decadencial de 5 anos (Súmula 473/STF;
Lei nº 9.784/99, arts. 53 e 54). Nesses casos, em homenagem aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LVI e LV), a anulação
deve  ser  precedida  de  procedimento  administrativo  idôneo,  em  que  se  permita  a
participação de todos os envolvidos (Lei nº 9.784/99, arts. 3º e 9º) e do Ministério Público
Federal (CF/88, art. 232; Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, III, e ), e deve ser sempre
veiculada por decisão motivada (Lei nº 9.784/99, art.  50, I e VIII). Ademais, como a
nulidade é  um vício de origem, fatos  ou interesses  supervenientes  à  demarcação não
podem dar ensejo à cassação administrativa do ato. Esses pontos foram bem sintetizados
no voto do Ministro Gilmar Mendes (fls. 776, 782-3):

 
72. Em resumo e utilizando-se as expressões contidas no voto acima transcrito:

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/325191620

21 de 25 26/01/22, 17:54



 
73. O instrumento da demarcação previsto no art. 231 da Constituição não pode ser empregado,
em sede  de  revisão  administrativa  (fundada na  conveniência  e  oportunidade  do  Administrador),  para
ampliar a terra indígena já reconhecida. Mas não é toda e qualquer revisão do ato de demarcação que está
proibida. O controle judicial, como não poderia deixar de ser, é  admitido.

 
74. Assim, vedação da alínea "r" prevista na PET 3.388/RR, e no PARECER GMF 005/2017,
alcança apenas o exercício da autotutela administrativa, no sentido de que a demarcação de terra indígena
do art. 231 da Constituição Federal não abre espaço para nenhum tipo de revisão fundada na conveniência
e oportunidade.

 
75. E  aqui  um pequeno  parêntese:  o  voto  condutor  do  acórdão  utilizou  a  expressão  "autotutela
administrativa" como sinônimo de "revisão por motivos de conveniência e oportunidade", o que, data maxima
venia, não procede, uma vez que a autotutela também é o dever-poder da Administração de revisitar seus atos
praticados com "vício de juridicidade".

 
76. De todo modo, nos casos em que haja vício no processo de demarcação,  a vinculação do
Poder Público à  juridicidade impõe à  Administração Pública o  dever de  anular suas  decisões  quando
ilícitas, observado o prazo decadencial de 5 anos (Súmula 473/STF; Lei nº 9.784/99, arts. 53 e 54).

 
77. Dessa forma, a anulação do processo de demarcação, por vício de juridicidade (mormente quando
se furtar à aplicação do PARECER GMF 005/207), pode levar à instauração de um novo processo demarcatório,
no qual se reconheça uma terra indígena em área maior do que a anulada.

 
78. De outro lado, o que está à evidência inadmitido é a utilização do art.  231 da Constituição
Federal para ampliar terra indígena a partir da instauração de revisão por razões de conveniência e oportunidade.

 
79. Para  ilustrar,  o  julgado  abaixo  do  Supremo  Tribunal  Federal,  em  que  se  reconheceu  a
impossibilidade de ampliação de terra indígena demarcada na década de 1970. Confira-se:

 
"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERRA INDÍGENA
DEMARCADA  NA  DÉCADA  DE  1970.  HOMOLOGAÇÃO  POR  DECRETO
PRESIDENCIAL DE 1983: REVISÃO E AMPLIAÇÃO. PORTARIA N. 3.588/2009 DO
MINISTRO  DE  ESTADO  DA  JUSTIÇA.  ALEGADOS  VÍCIOS  E
IRREGULARIDADES  NO  PROCESSO  DEMARCATÓRIO  PRECEDENTE.
DELIMITAÇÃO  DE  ÁREA  INFERIOR  À  REINVIDICADA.  ADEQUAÇÃO  AOS
PARÂMETROS  DE  POSSE  TRADICIONAL  INDÍGENA  (ART.  231  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA):  IMPOSSIBILIDADE.  CASO  RAPOSA
SERRA DO SOL (PETIÇÃO N. 3.388/RR). FIXAÇÃO DE REGIME JURÍDICO
CONSTITUCIONAL  DE  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS  NO
BRASIL.  DESATENDIMENTO  DA  SALVAGUARDA  INSTITUCIONAL
PROIBITIVA DE AMPLIAÇÃO DE TERRA INDÍGENA DEMARCADA ANTES
OU  DEPOIS  DA  PROMULGAÇÃO  DE  1988.  RECURSO  ORDINÁRIO
PROVIDO" - destacou-se.
(RMS  29542,  Relator(a):    Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  julgado  em
30/09/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-223  DIVULG  12-11-2014  PUBLIC
13-11-2014)

 
80. Por serem esclarecedores e bem ilustrar a aplicação da salvaguarda constitucional "r", confira-se
alguns trechos do voto condutor do acórdão do RMS 29.542:

 
11. Tanto não conduz ao afastamento de qualquer possibilidade de ampliação da terra
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indígena  para  atender  necessidades  atuais  e  futuras  da  comunidade  beneficiada  pela
afetação  da  área  ao  seu  usufruto.  Como  destacado  nos  debates  havidos  naquele
julgamento, embora o Poder Público não se possa valer do instrumento administrativo da
demarcação (art. 231 da Constituição da República) para ampliar área já afetada, salvo
em caso de vício de ilegalidade do ato de demarcação e, ainda assim, respeitado o
prazo decadencial,  não está ele inibido de valer-se de outros instrumentos para fazer
frente aos anseios e às necessidades das comunidades indígenas.
[...]
A autotutela  da  Administração Pública,  seu dever-poder  de,  em estrita  obediência  ao
princípio da legalidade, anular atos ilegais e contrários aos interesses públicos e revogar
aqueles tidos como inconvenientes ou inoportunos, há de ser exercida no prazo de cinco
anos conferido pelo art. 54 da Lei n. 9.754/1999. Não se há de admitir a ampliação
administrativa dos limites de reserva indígena demarcada e homologada há mais de
30 anos.  Essa  pretensão,  se  consentida,  debilitaria  o  princípio  da  segurança  jurídica,
mitigando a confiança nos atos praticados pela Administração.
[...]
A  mudança  de  enfoque  atribuído  à  questão  indígena  a  partir  da  promulgação  da
Constituição  da  República  de  1988,  que  marcou  a  evolução  de  uma  perspectiva
integracionista  para  a  de  preservação  cultural  de  grupamento  étnico,  não  é
fundamentação idônea para amparar a revisão administrativa dos limites da terra
indígena  já  demarcada,  em especial  quando  exaurido  o  prazo  decadencial  para
revisão de seus atos.
Não se pode, tampouco, reputar viciado ou ilegal o processo demarcatório conduzido há
mais de trinta anos a partir do revolvimento do contexto histórico em que ela se deu. Os
vetores sociais, políticos e econômicos então existentes conformaram-se para construir
solução para a comunidade indígena que habitava a região, o que permitiu a demarcação
daquele espaço como terra indígena. A estabilidade social e jurídica alcançada na região a
partir desse ato não pode ser abalada com a pretendida remarcação ampliativa da área.

 
81. Assim, em tese,  a anulação do processo de demarcação, por vício de juridicidade (mormente
quando se  furtar  à  aplicação  do  PARECER GMF 005/207),  pode  levar  à  instauração  de  um novo processo
demarcatório, no qual se reconheça uma terra indígena em área maior do que a anulada.

 
3. CONCLUSÃO.

 
82. Ante o exposto, sugere-se:

à Consultoria-Geral da União que segmente a resposta aos questionamentos constantes do
presente NUP, a fim de que se manifeste a respeito (i) da incidência imediata do PARECER
GMF 005/2017 quanto ao próprio processo demarcatório, seja em relação aos processos já
finalizados  ou  em  andamento;  e  (ii)  do  alcance  da  salvaguarda  constitucional  "vedação  à
ampliação de terra indígena já demarcada";

a resolução dos questionamentos apresentados consoante fundamentação supra desenvolvida, a
qual pode ser assim resumida:

a)  o  ato  que  declara  a  terra  indígena  é  simples,  de  competência  da  Presidência  da
República, com desmembramentos de atos instrutórios por desconcentração ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública, e por descentralização à FUNAI;
b)  o  PARECER  GMF  005/2017  aplica-se  imediatamente  a  todos  os  "processos  de
demarcação em andamento", inclusive com a repetição de fases, e elaboração de novos
estudos antropológicos, agora sob as balizas da PET 3.388/RR, que também vem sendo
aplicada indistintamente pelo Supremo Tribunal Federal,  pois se trata de processo em
trâmite até a edição de Decreto Presidencial;
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c)  é  dever  da  Administração  Pública  (i)  revisar  atos  instrutórios  e  procedimentais
praticados  nos  "processo  de  demarcação  em  andamento",  e  (ii)  anular  Decreto
Presidencial, no exercício da autotutela, em "processo de demarcação finalizado", desde
que,  em regra,  ainda  não  tenha  transcorrido  o  prazo  decadencial  de  5  (cinco)  anos,
previsto  no  art.  54  da  Lei  9.784/1999,  sempre  que  confrontarem  as  diretrizes  do
PARECER GMF 005/2017 e, via de consequência, padecerem de "vício de juridicidade";
d) em tese, a anulação do processo de demarcação, por vício de juridicidade (mormente
quando se furtar à aplicação do PARECER GMF 005/207), pode levar à instauração de
um novo processo demarcatório, no qual se reconheça uma terra indígena em área maior
do que a anulada;
e) a vedação da alínea "r" prevista na PET 3.388/RR, e no PARECER GMF 005/2017,
alcança apenas um viés do exercício da autotutela administrativa, qual seja, veda-se a
ampliação  de  demarcação  de  terra  indígena,  com  base  no  art.  231  da  Constituição
Federal, por razões de conveniência e oportunidade.

 
83. Por último, destaque-se que há hoje na Coordenação-Geral de Estudos e Parecer da Consultoria
Jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública 12 (doze) NUPs na fase do § 10 do art. 2º do Decreto
1.775/1996, ou seja, para fins de análise da edição da Portaria do Ministro da Justiça; e 3 (três) NUPs com pedido
de  anulação  de  processo  de  demarcação  apresentado  com  base  na  ofensa  à  salvaguarda  constitucional  "r"
(ampliação de terra indígena).  Assim, sugere-se o sobrestamento da análise destes, e de outros que tramitem
no  Ministério  da  Justiça  e  Segurança  Pública, pelo  prazo  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias,  a  fim de  aguardar
orientação da CGU.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 03 de outubro de 2019.
 
 

GISELLI DOS SANTOS
Advogada da União

Coordenadora-Geral de Estudos e Pareceres/CONJUR-MJSP
 

1 Sem olvidar da possibilidade de anulação administrativa, com fulcro na autotutela, dentro do
prazo de 5 (cinco) anos após a edição do Decreto Presidencial, a fim de adequar ao PARECER GMF 005/2017.

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: Comentários à Lei n.
9.784 de 29/1/1999.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 132.

3 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 284.
4 Idem, ibidem.
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo.  30ª  edição.  São Paulo:

Malheiros, 2013, p. 154.
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: Comentários à Lei n.

9.784 de 29/1/1999.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 275.
7  MEDAUAR,  Odete.  Direito  Administrativo  Moderno.  20ª  edição.  São  Paulo:  Revista  dos

Tribunais, 2016, p. 193.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08620018565201712 e da chave de acesso 28040f1e
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