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PROCESSO: 1046228-44.2020.4.01.3300 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO:FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal
em face do FUNAI e do INCRA, objetivando, em sede de tutela de urgência,
 “(...) impedir a aplicação da IN/FUNAI/N.9 sobre as Terras Indígenas
localizadas na Bahia com processo de demarcação não concluído. Mais
especificamente, pretende-se que as Terras Indígenas delimitadas,
declaradas, demarcadas fisicamente, bem como as áreas em estudo de
identificação e delimitação, as já formalmente reivindicada por grupos
indígenas e as terras dominiais indígenas, ainda que não plenamente
regularizadas sejam mantidas no SIGEF ou, caso já excluídas, que sejam
reinseridas.
 
Para tanto, requer que:
 

1.1) a FUNAI, sob pena de multa diária de R$100.000,00
(cem mil reais), mantenha ou, no prazo de 24 horas,
inclua no SIGEF, além das terras indígenas homologadas,
terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e
reservas indígenas , as Terras Indígenas localizadas
na Bahia em processo de demarcação ou de regularização
nas seguintes situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
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b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
regularizadas.
 
1.2) a FUNAI, sob pena de multa de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) por ato contrário à decisão,
considere, na emissão da Declaração de Reconhecimento de
Limites, além das terras indígenas homologadas, terras
dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas
indígenas, as Terras Indígenas localizadas na Bahia em
processo de demarcação ou de regularização nas seguintes
situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
 
b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
regularizadas.
 
1.3) a FUNAI, sob pena de multa diária de R$100.000,00
(cem mil reais), mantenha ou, no prazo de 24 horas,
inclua no SICAR, além das terras indígenas homologadas,
terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e
reservas indígenas, as Terras Indígenas localizadas na
Bahia em processo de demarcação ou de regularização nas
seguintes situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
 
b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
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regularizadas.
 
1.4) o INCRA, sob pena de multa de R$500.000,00
(quinhentos mil reais) por procedimento descumprido,
leve em consideração, no procedimento de análise de
sobreposição realizada pelos servidores credenciados no
SIGEF, além das terras indígenas homologadas, terras
dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas
indígenas, as Terras Indígenas localizadas na Bahia em
processo de demarcação ou de regularização nas seguintes
situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
 
b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
regularizadas.
 
1.5) o INCRA, sob pena de multa diária de R$100.000,00
(cem mil reais), como gestor do Sistema de Gestão
Fundiária – SIGEF, providencie, no prazo de 24 horas, os
meios técnicos para o imediato cumprimento da decisão
judicial.
 

Alega a parte autora, em apertada síntese, que com a publicação da
Instrução Normativa/FUNAI nº 09, de 16 de abril de 2020, a emissão da
Declaração de Reconhecimento de Limites, documento que atesta a
regularidade dos limites de imóveis particulares, passou a adotar
somente como parâmetro as áreas indígenas devidamente homologadas,
revogando a necessidade de observância da poligonal de terras indígenas
em processo de demarcação prevista na anterior Instrução Normativa/FUNAI
nº 03/2012.
 
Relata que com a referida alteração normativa foi retirada, como
condição para emissão de atestado administrativo de regularidade
geográfica do imóvel particular, a necessidade de observância dos
limites de áreas de interesse indígena com procedimentos administrativos
não finalizados, e, com isso, passou-se a permitir que imóveis rurais
sobrepostos a essas áreas obtivessem o devido cadastramento no SIGEF.
 
Assevera que a IN/FUNAI/N.9 possui diversos vícios que vão desde a
violação ao caráter originário dos direitos territoriais indígenas e ao
entendimento do STF quanto à natureza declaratória do processo de
demarcação, até a violação da boa-fé objetiva por afronta à tutela da
confiança.
 
Ressalta a existência de, ao menos, 25 terras indígenas desconsideradas
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pela IN/FUNAI/N.9 no Estado da Bahia e que, antes da edição da
IN/FUNAI/N.9, no Estado havia apenas três certificações do SIGEF que
incidiam sobre terras indígenas, duas na TI Comexatiba e uma outra na TI
Caramuru/Paraguassu, e, logo na semana em que a norma foi publicada pela
FUNAI, o número de certificações saltou para 35, com mais oito na semana
seguinte. Dessa forma, os proprietários de imóveis rurais que estiverem
sobrepostos com essas terras indígenas, poderão obter declarações do
SIGEF sem essa informação, criando um incomensurável risco não só para
os indígenas e para o meio ambiente, como, também, para aqueles que
vierem a participar dos negócios jurídicos envolvendo tais bens, dada a
omissão de informação relevante.
 
Decisão determinado a intimação dos réus para manifestação acerca do
pedido liminar (ID 352765428).
 
Os réus ofereceram manifestação em conjunto (ID 356303865) onde
arguiram, preliminarmente, a prevenção do D. Juízo da 16ª Vara Federal
Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar a
demanda em epígrafe, em reunião com a Ação Popular de nº 1026656-
93.2020.4.01.3400.
 
No que diz respeito ao pedido de tutela provisória, os réus pugnaram
pela validade da Instrução Normativa nº 09/2020, bem como a regularidade
do procedimento adotado pelo SIGEF, uma vez que a pretensão da parte
autora ao procurar salvaguardar uma presunção de violação a direitos
originários indígenas, acaba por violar frontalmente direitos e
garantias constitucionais, como propriedade privada, devido processo
legal, contraditório e ampla defesa.
 
Despacho determinando a intimação do MPF para manifestação acerca da
preliminar arguida, cujo parecer (ID 406051354) requer o seu afastamento
em razão do objeto do presente processo ser, especificamente, resguardar
as Terras Indígenas do Estado da Bahia e que o pedido de declaração de
nulidade da norma trata-se, na verdade, de pedido incidental.
 
É o Relatório. Decido.
 
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal
em face do FUNAI e do INCRA, objetivando, em sede de tutela de urgência,
 “(...) impedir a aplicação da IN/FUNAI/N.9 sobre as Terras Indígenas
localizadas na Bahia com processo de demarcação não concluído. Mais
especificamente, pretende-se que as Terras Indígenas delimitadas,
declaradas, demarcadas fisicamente, bem como as áreas em estudo de
identificação e delimitação, as já formalmente reivindicada por grupos
indígenas e as terras dominiais indígenas, ainda que não plenamente
regularizadas sejam mantidas no SIGEF ou, caso já excluídas, que sejam
reinseridas.
 
De início, rejeito a preliminar de prevenção do D. Juízo da 16ª Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e
julgar a demanda em epígrafe, em reunião com a Ação Popular de nº
1026656-93.2020.4.01.3400, arguida pelos réus, uma vez que o objeto
desta ação é resguardar as Terras indigenas do Estado da Bahia em
processo de demarcação. A declaração de nulidade da IN/FUNAI/N.9, é
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pedido incidental da presente ACP. 
 
A parte autora para refutar tal preliminar indicou que as decisões
proferidas pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Mato Grosso
( A C P  n .  1 0 0 7 3 7 6 - 2 1 . 2 0 2 0 . 4 . 0 1 . 3 6 0 0 ,  i d .  2 4 0 8 3  4 9 1 1 ,
h t t p : / / w w w . m p f . m p . b r / m t / s a l a - d e -
imprensa/Documentos%20para%20link/Decisao5. pdf), pela 3ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Acre (ACP n. 1003160-71.2020.4.01.3000, id.
260876362), pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas (ACP n.
1010497- 93.2020.4.01.3200, id. 263658931, http://www.mpf.mp.br/am/sala-
de-imprensa/docs/decisao- grilagem) e pela Vara Federal de Altamira-PA
(ACP n. 1002093-78.2020.4.01.3903, id. 265004987), rejeitaram a mesma
preliminar arguida.
 
Passo à análise do pedido de tutela de urgência:
 
Como é cediço, o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo
300 do CPC, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.
Ademais disto, a sua concessão de natureza antecipada pressupõe a
inexistência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
 
In casu, tenho que estão presentes os requisitos legais para a concessão
da tutela de urgência pretendida.
 
Com efeito, promover tais mudanças de forma repentina e com um vasto
alcance gera uma colisão com decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
a proteção aos direitos indígenas, inclusive, quanto à natureza
declaratória do processo de demarcação, confiram-se excertos dos
arestos:
 
 
 

"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).
 
[Pet 3.388, rel. min. Ayres Britto, j. 19-3-2009,
P, DJE de 1º-7-2010."
 
 
 
"O substantivo "índios" é usado pela CF de 1988 por
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um modo invariavelmente plural, para exprimir a
diferenciação dos aborígenes por numerosas etnias.
Propósito constitucional de retratar uma
diversidade indígena tanto interétnica quanto
intraétnica. Índios em processo de aculturação
permanecem índios para o fim de proteção
constitucional. Proteção constitucional que não se
limita aos silvícolas, estes, sim, índios ainda em
primitivo estádio de habitantes da selva. (...)
Somente à União, por atos situados na esfera de
atuação do Poder Executivo, compete instaurar,
sequenciar e concluir formalmente o processo
demarcatório das terras indígenas, tanto quanto
efetivá-lo materialmente, nada impedindo que o
presidente da República venha a consultar o
Conselho de Defesa Nacional (inciso III do § 1º do
art. 91 da CF), especialmente se as terras
indígenas a demarcar coincidirem com faixa de
fronteira. As competências deferidas ao Congresso
Nacional, com efeito concreto ou sem densidade
normativa, exaurem-se nos fazeres a que se referem
o inciso XVI do art. 49 e o § 5º do art. 231, ambos
da CF. (...) Os arts. 231 e 232 da CF são de
finalidade nitidamente fraternal ou solidária,
própria de uma quadra constitucional que se volta
para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a
igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o
protovalor da integração comunitária. Era
constitucional compensatória de desvantagens
historicamente acumuladas, a se viabilizar por
mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso,
os índios a desfrutar de um espaço fundiário que
lhes assegure meios dignos de subsistência
econômica para mais eficazmente poderem preservar
sua identidade somática, linguística e cultural.
Processo de uma aculturação que não se dilui no
convívio com os não índios, pois a aculturação de
que trata a Constituição não é perda de identidade
étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma,
e não uma subtração. Ganho, e não perda. Relações
interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar
ganhos culturais incessantemente cumulativos.
Concretização constitucional do valor da inclusão
comunitária pela via da identidade étnica. (...) A
CF 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 esta ou
aquela etnia aborígene; ou seja, para o
reconhecimento, aos índios, dos direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam. (...) É preciso que esse estar
coletivamente situado em certo espaço fundiário
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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". (...) O modelo de demarcação das terras
indígenas é orientado pela ideia de continuidade.
Demarcação por fronteiras vivas ou abertas em seu
interior, para que se forme um perfil coletivo e se
afirme a autossuficiência econômica de toda uma
comunidade usufrutuária. Modelo bem mais serviente
da ideia cultural e econômica de abertura de
horizontes do que de fechamento em "bolsões",
"ilhas", "blocos" ou clusters, a evitar que se
dizime o espírito pela eliminação progressiva dos
elementos de uma dada cultura (etnocídio). (...)
Cada etnia autóctone tem para si, com
exclusividade, uma porção de terra compatível com
sua peculiar forma de organização social. Daí o
modelo contínuo de demarcação, que é monoétnico,
excluindo-se os intervalados espaços fundiários
entre uma etnia e outra. Modelo intraétnico que
subsiste mesmo nos casos de etnias lindeiras, salvo
se as prolongadas relações amistosas entre etnias
aborígines venham a gerar, como no caso da Raposa
Serra do Sol, uma condivisão empírica de espaços
que impossibilite uma precisa fixação de fronteiras
interétnicas. Sendo assim, se essa mais entranhada
aproximação física ocorrer no plano dos fatos, como
efetivamente se deu na Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, não há como falar de demarcação
intraétnica, menos ainda de espaços intervalados
para legítima ocupação por não índios,
caracterização de terras estaduais devolutas, ou
implantação de Municípios. (...) Voto do relator
que faz agregar aos respectivos fundamentos
salvaguardas institucionais ditadas pela
superlativa importância histórico-cultural da
causa. Salvaguardas ampliadas a partir de voto-
vista do ministro Menezes Direito e deslocadas, por
iniciativa deste, para a parte dispositiva da
decisão. Técnica de decidibilidade que se adota
para conferir maior teor de operacionalidade ao
acórdão.
 
[Pet 3.388, rel. min. Ayres Britto, j. 19-3-2009,
P, DJE de 1º-7-2010.]"
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"As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
incluem-se no domínio constitucional da União
Federal. As áreas por elas abrangidas são
inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de
prescrição aquisitiva. A Carta Política, com a
outorga dominial atribuída à União, criou, para
esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que
se destina a garantir aos índios o exercício dos
d i r e i t o s  q u e  l h e s  f o r a m  r e c o n h e c i d o s
constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e 7º),
visando, desse modo, a proporcionar às comunidades
indígenas bem-estar e condições necessárias à sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições.
 
[RE 183.188, rel. min. Celso de Mello, j. 10-12-
1996, 1ª T, DJ de 14-2-1997.]"
 
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, considerando ineficazes, ainda, as
pactuações negociais que sobre elas incidam, sem
possibilidade de quaisquer consequências de ordem
jurídica, inclusive aquelas que provocam, por
efeito de expressa recusa constitucional, a própria
denegação do direito à indenização ou do acesso a
ações judiciais contra a União Federal,
ressalvadas, unicamente, as benfeitorias derivadas
da ocupação de boa-fé (CF, art. 231, § 6º).
 
[RMS 29.193 AgR-ED, rel. min Celso de Mello, j. 16-
12-2014, 2ª T, DJE de 19-2-2015.]
 

Destarte, em sede de análise não exauriente, indubitável, no caso,
reconhecer-se a existência da probabilidade do direito invocado.
 
Outrossim, evidente o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do
processo, na medida em que todas as determinações da IN nº9, desaguam em
prejuízos de difícil e incerta reparação para a população indígena,
criando insegurança jurídica, podendo gerar conflitos fundiários,
grilagem e tantos outros danos acessórios e potenciais. 
 
Não se deve iludir quanto ao potencial de conflitos e danos, que
surgirão dai decorrentes, como demonstra a parte autora:
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"Ressalta a existência de, ao menos, 25 terras
indígenas desconsideradas pela IN/FUNAI/N.9 no Estado
da Bahia e que, antes da edição da IN/FUNAI/N.9,
no Estado havia apenas três certificações do SIGEF que
incidiam sobre terras indígenas, duas na TI Comexatiba
e uma outra na TI Caramuru/Paraguassu, e, logo na
semana em que a norma foi publicada pela FUNAI, o
número de certificações saltou para 35, com mais oito
na semana seguinte. Dessa forma, os proprietários de
imóveis rurais que estiverem sobrepostos com essas
terras indígenas, poderão obter declarações do SIGEF
sem essa informação, criando um incomensurável risco
não só para os indígenas e para o meio ambiente, como,
também, para aqueles que vierem a participar dos
negócios jurídicos envolvendo tais bens, dada a omissão
de informação relevante."
 
 
 

Essa situação da Bahia se espraia para todo o Brasil, existindo, em
torno de dez mil imóveis, com essa possível superposição.
 
Diante disso, restando preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a
concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
 
Posto isto, com estas razões DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para
que:
 

1.1) a FUNAI, sob pena de multa diária de R$100.000,00
(cem mil reais), mantenha ou, no prazo de 24 horas,
inclua no SIGEF, além das terras indígenas homologadas,
terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e
reservas indígenas , as Terras Indígenas localizadas
na Bahia em processo de demarcação ou de regularização
nas seguintes situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
 
b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
regularizadas.
 
1.2) a FUNAI, sob pena de multa de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) por ato contrário à decisão,
considere, na emissão da Declaração de Reconhecimento de
Limites, além das terras indígenas homologadas, terras
dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas
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indígenas, as Terras Indígenas localizadas na Bahia em
processo de demarcação ou de regularização nas seguintes
situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
 
b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
regularizadas.
 
1.3) a FUNAI, sob pena de multa diária de R$100.000,00
(cem mil reais), mantenha ou, no prazo de 24 horas,
inclua no SICAR, além das terras indígenas homologadas,
terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e
reservas indígenas, as Terras Indígenas localizadas na
Bahia em processo de demarcação ou de regularização nas
seguintes situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
 
b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
regularizadas.
 
1.4) o INCRA, sob pena de multa de R$500.000,00
(quinhentos mil reais) por procedimento descumprido,
leve em consideração, no procedimento de análise de
sobreposição realizada pelos servidores credenciados no
SIGEF, além das terras indígenas homologadas, terras
dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas
indígenas, as Terras Indígenas localizadas na Bahia em
processo de demarcação ou de regularização nas seguintes
situações:
 
a) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
 
b) Área em estudo de identificação e delimitação;
 
c) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados
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pela FUNAI);
 
d) Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da
Justiça);
 
e) Terras dominiais indígenas ainda não plenamente
regularizadas.
 
1.5) o INCRA, sob pena de multa diária de R$100.000,00
(cem mil reais), como gestor do Sistema de Gestão
Fundiária – SIGEF, providencie, no prazo de 24 horas, os
meios técnicos para o imediato cumprimento da decisão
judicial.
 

Publique-se. Registre-se. Intime-se, para cumprimento imediato da
presente decisão.
 
Cite-se.
 
Cumpra-se.
 

Salvador/BA, 18/03/2021.
 

ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES
 

Juiz Federal da 12ª Vara
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