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SENTENÇA N. 1016-A/2021, TIPO A
 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF, em face da FUNAI e do INCRA,
por meio da qual pretende assegurar a manutenção e/ou inclusão de todas as Terras Indígenas
do Estado de Mato Grosso no SIGEF e no SICAR, mesmo que o respectivo processo de
demarcação não esteja concluído, assim como a sua consideração no procedimento de análise
de sobreposição realizada por servidores credenciados no SIGEF e para a emissão de
"Declaração de Reconhecimento de Limites", declarando-se, incidentalmente, a nulidade da
IN/FUNAI/n. 9.  

Narra a inicial que foi publicada a Instrução Normativa/FUNAI n. 09, de 16 de abril
de 2020, disciplinando “o requerimento, análise e emissão da Declaração de Reconhecimento de
Limites em relação a imóveis privados” e revogando a Instrução Normativa/FUNAI n. 03, de
20/04/2012. Esta última previa que “o Atestado Administrativo se destina a atestar a situação
geográfica de imóveis de terceiros em relação às terras indígenas regularizadas ou em processo
de demarcação”.

O art. 6º da Instrução Normativa/FUNAI n. 03, de 20/04/2012, revogada pela
IN/FUNAI/N.9, estabelecia que não seria “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 n. 1.775/MJ/1996 e na Lei n. 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.
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.”

A IN/FUNAI/N.9, por sua vez, prevê, no §1º do art. 1º, que “a Declaração de
Reconhecimento de Limites se destina a fornecer aos proprietários ou possuidores privados a

Num. 702819992 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO BEARSI - 25/08/2021 13:04:08
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082513040878300000696066673
Número do documento: 21082513040878300000696066673



certificação de que os limites do seu imóvel respeitam os limites das terras indígenas
homologadas, reservas indígenas e terras dominiais indígenas plenamente regularizadas”.

Já o §2º do art. 1º da IN/FUNAI/N.9 estabelece que “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”, de modo que “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”.

O MPF argumenta que a Instrução viola a publicidade e segurança jurídica ao
desconsiderar Terras Indígenas delimitadas, declaradas e demarcadas fisicamente, além das
inteditadas, com restrições de uso e ingresso de terceiros, bem como contratia o caráter
originário dos direitos indígenas às suas terras e natureza declaratória da demarcação, cria
indevida precedência de propriedade privada sobre indígena, em ofensa ao art. 231, §6º, da CF,
entre outras coisas.

Pede, em sede de liminar: 

“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 do
Estado de Mato Grosso em processo de demarcação 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) Terra indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de
índios isolados.

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 do Estado de Mato Grosso em processo de demarcação
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);
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e) Terra indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de
índios isolados.

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 do
Estado de Mato Grosso em processo de demarcação 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) Terra indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de
índios isolados.

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
do Estado de Mato Grosso em processo de demarcação 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) Terra indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de
índios isolados.

1.5) o INCRA, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), como 48
gestor do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, providencie, no prazo de 24 horas, os meios
técnicos necessários para o imediato cumprimento da decisão judicial.”

Intimado a FUNAI manifestou alegando litispendência em relação à Ação Popular n.
1026656-93.2020.4.01.3400 da 16ª Vara do DF ou conexão com a referida demanda. Alega a
ilegitimidade da FUNAI, posto que não possui atribuição legal de gerenciar, administrar, e
controlar os dados armazenados no SIGEF e no SICAR, extrapolando as atribuições da
Entidade. No mérito defende que a IN 9/2020 não prejudica ou se contrapõe aos direitos dos
povos indígenas, nem aumenta a vulnerabilidade dos povos indígenas neste momento de
pandemia como alegado pelo autor da ação, pelo contrário, protege e aprimora os direitos
territoriais dos povos indígenas na medida em que mesmo com a Lei n. 13.838 de 2019, oriunda
do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 120/2017, que dispensa carta de anuência de confrontantes
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no processo de georreferenciamento de imóveis rurais, a FUNAI primando em proteger os
direitos territoriais dos povos indígenas publicou a Instrução Normativa n° 9/2020 absolutamente
para ainda salvaguardar os direitos indígenas em suas particularidades e necessidades de
manifestação, tendo inserido parágrafo específico reafirmando o direto de voz dos povos
indígenas. Defende que a IN 9 é uma verdadeira prevenção de riscos iminente de exercício
arbitrário dantes existente em se impedir qualquer imóvel de certificar a peça técnica de
georreferenciamento, impedindo o imóvel de possuir matrícula.

Assevera que a Instrução Normativa nº 9/2020 – FUNAI vem a corrigir
inconstitucionalidades presentes na Instrução Normativa nº 3/2012 - FUNAI, detectadas em
estudos efetuados pela Procuradoria Federal Especializada em matéria indígena e explicitadas
por meio do PARECER n. 00007/2020 /COAF/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU e DESPACHO n.
00391/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU, do Procurador-Chefe Nacional. A Instrução
Normativa nº 3/2012-FUNAI, revogada pela Instrução Normativa Nº 9/2020-FUNAI, permitia que
antes do Decreto Homologatório Presidencial fosse possível ao Estado interferir no procedimento
demarcatório em curso, no direito fundamental de posse e propriedade, positivado no artigo 5º,
inciso XXII, da Carta Republicana. Isso ocorria pelo fato de que propriedades privadas incidentes
em terras sob estudo de identificação e delimitação (fase do rito demarcatório que pode durar
décadas, eis que normalmente judicializada), passavam a ser inscritas em bancos de dados
públicos restritivos da posse (SIGEF), o que impedia a emissão de atestados administrativos aos
respectivos proprietários, impedindo o usufruto pleno sobre as glebas.

O fato de não se emitir a declaração de reconhecimento de limite para imóveis
inseridos em TI, ou que fazem limites com terras que ainda não estão homologadas, não quer
dizer que está sendo reconhecido que não poderá haver uma futura anulação do título de
propriedade ou posse do particular. A nova normatização visa desburocratizar os entraves
enfrentados pelo particular ao ter a declaração de reconhecimento de limites registrada no
SIGEF.

O INCRA manifestou-se em Id n. 240805915 asseverando que somente foi arrolado
no polo passivo da ação por ser o gestor no SIGEF e não porque tenha cometido alguma das
irregularidades alegadas pelo MPF. Reforça o argumento da FUNAI de litispendência em relação
à Ação Popular nº. 1026656-93.2020.4.01.3400 foi ajuizada de forma pretérita. No mérito,
defende que o INCRA não teve qualquer participação na confecção da IN/FUNAI/N.9, cabendo a
ele apenas, como já dito, a gestão do SIGEF, de acordo com os normativos legais vigentes. Após
a publicação da IN/FUNAI/N.9, somente as sobreposições com: a) terra indígena homologada ou
regularizada, b) reservas indígenas e, c) terras indígenas dominiais havidas por qualquer das
formas de aquisição do domínio, são remetidas para análise na FUNAI. Embora o INCRA não
tenha participado da confecção da IN/FUNAI/N.9, assevera que a intenção da IN/FUNAI/N.9 é
que as áreas que não estejam contempladas no art. 4°, não sejam impeditivos para a certificação
de imóveis rurais. Áreas que não estão contempladas no art. 4° ainda não estão no domínio da
UNIÃO. Neste sentido, a IN/FUNAI/N.9 define que enquanto as terras não estiverem na condição
de regularizada ou decretada não devem oferecer óbice à certificação de imóvel rural, ainda de
domínio privado. Destaca que a certificação no INCRA não gera domínio nem determina a
precedência da propriedade privada sobre terras indígenas.

Defende que a IN/FUNAI/N.9 proporciona agilidade nas análises de sobreposição
da FUNAI com imóveis que requerem a certificação, uma vez que somente as áreas que estão
sob o domínio da União serão alvo de análise de sobreposição. Nestas áreas, a FUNAI tem total
conhecimento dos limites e segurança jurídica de que, nestas condições, são limites fixos e não
vulneráveis às mudanças repentinas. Isso reduz muito o número de processos de sobreposição
que são enviados para a FUNAI e assim agiliza a tramitação, análise e conclusão sobre a
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pertinência ou não da certificação.

Antes da IN/FUNAI/N.9 todas as áreas de interesse da FUNAI eram impeditivos
para a expedição da certificação e necessitavam de sua análise. Muitas vezes são áreas ainda
em estudo, onde os limites ainda não estão bem definidos ou conhecidos de forma efetiva. São
polígonos que estão revestidos de insegurança jurídica e técnica pois ainda não há definição do
domínio da União nem a certeza técnica da localização definitiva dos limites da terra indígena.
Ou seja, são limites que podem ser alterados a qualquer momento no curso do processo de
regularização na FUNAI e podendo a até não ser regularizado e declarado como terra indígena.

Alega que, em termos práticos, quando ainda não havia sido publicada a
IN/FUNAI/N.9, o simples fato da inclusão de informações no Sistema de Gestão Fundiária
(SIGEF) de uma área rural sujeita a estudos de identificação e delimitação, demarcação,
regularização fundiária e registro pela FUNAI impedia o INCRA, gestor do sistema, de realizar a
certificação do imóvel rural e gerava um amplo "bloqueio" de diversas ações relacionadas à área,
a exemplo da impossibilidade de obtenção do CCIR, somente ocorrendo a "baixa" dessa restrição
após a homologação pelo Presidente da República (quando efetivamente declarada como terra
indígena), processo que muitas vezes leva décadas e que pode até mesmo não resultar em
regularização e declaração como terra indígena.

Aduz que com a edição da IN/FUNAI/N.9, afasta-se, no caso de áreas rurais ainda
em estudo pela FUNAI, o óbice à realização da certificação pelo INCRA - ato que não gera
domínio nem determina a precedência da propriedade privada sobre terras indígenas (art. 9º, §
2º, do Decreto nº 4.449, de 30 de outubro de 2002). Por outro lado, tratando-se de imóvel
sobreposto às áreas discriminadas pelo art. 4º da IN/FUNAI/N.9 mantém-se a restrição à
certificação.

Por fim, pede o indeferimento da tutela vez que a gestão do sistema SIGEF não tem
relação imediata com eventual exploração ilegal da área e o desiderato da IN/FUNAI/N.9 é
justamente a pacificação social

MPF manifestou-se em ID n. 241399365 defendendo a não ocorrência de
litispendência, vez que as ações não são idênticas, já que na presente ação civil pública postula-
se a condenação da FUNAI e do INCRA a adoção de atos materiais com o fim de manter terras
indígenas do Mato Grosso no SIGEF, tutelando o interesse dos indígenas residentes neste
estado. A declaração incidental de nulidade da Instrução Normativa n. 9 da FUNAI, antecedente
lógico do pedido final, não é suficiente para indicar a identidade de ações, mormente porque o
resultado da referida ação popular não vai, necessariamente, alcançar o mesmo fim do presente
feito. Rechaça também a alegação de ilegitimidade da FUNAI, insistindo na concessão da tutela.

Decisão de ID 240834911, afastou a alegação de litispendência entre esta ACP e a
Ação Popular n. 1026656-93.2020.4.01.3400, da 16ª Vara Federal; rejeitou a preliminar de
ilegitimidade alegada pelo INCRA e deferiu a tutela para: para determinar que a FUNAI mantenha
e/ou inclua no SIGEF e SICAR, bem como considere na emissão da Declaração de
Reconhecimento de Limites e, ainda, que o INCRA 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 do Estado de Mato Grosso em processo de demarcação,
TAMBÉM as terras/áreas 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) Terra indígena com portaria de restrição de uso
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para localização e proteção de índios isolados. Determinou ainda que que deverá o INCRA, como
gestor do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, providenciar os meios técnicos necessários
para o imediato cumprimento da decisão judicial.

A FUNAI e o INCRA informam a interposição de agravo em ID 259180912.

O MPF em petição de ID 261764360, requer seja a FUNAI intimada para que
informe se as propriedades, ainda que parcialmente, incidem sobre terras indígenas, bem como
seja o INCRA intimado para que suspenda as referidas certificações.

Decisão de ID 266112866, determinou que no que se refere à petição do MPF de Id
n. 261764360, deverão as requeridas se manifestarem por ocasião de suas contestações.

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE BRASNORTE, em
petição de ID 272327851, requer seja admitida como assistente simples, sob o argumento de que
seus associados são legítimos proprietários e possuidores rurais localizados no Munícipio de
Brasnorte/MT, e poderão sofrer os impactos diretos e indiretos desta demanda. Sustenta que a
fim de demonstrar seu interesse no feito, foi eleita, por amostragem, as circunstâncias de fato
envolvendo a Fazenda Santa Izabela (compondo a Santa Tereza e a das Araras), matrículas
imobiliárias de n. 0095, 0098,0099, 1085 e 1087. Argumenta que referido imóvel encontra-se
situado próximo da Terra Indígena Menku, já demarcado, objeto fulcral da presente demanda.
Aduz que a mera especulação ou a presunção de lesão à direito originário indígena, não pode
representar cerceamento de direito à associação, uma vez que os prejuízos dos particulares
decorrentes das limitações prematuras a eles impostas, são maiores que aquelas decorrentes da
efetiva e real afetação do bem imóvel. Aduz que referido imóvel está nos limites do perímetro da
terra indígena e não sobre o perímetro, mas como o perímetro ainda está em fase preliminar de
estudos para pretensa ampliação, o que demonstra seu interesse no feito. Argumenta que diante
de tais circunstâncias, os associados da Assistente encontram-se prejudicados no seu direito
constitucionalmente garantido, de livremente dispor da sua propriedade, impedindo-o na
persecução da sua obrigatória função social. Requer seja admitido como terceiro interessado no
feito, na forma de assistente simples. Requer provar o alegado, por todos os meios de prova em
direito admitidas.

O MPF em petição de ID 274863357, informa que após a edição da IN/FUNAI/N.9 e
após a liminar concedida nestes autos, obteve a informação de que foi obtida declaração do
INCRA, via SIGEF, em junho de 2020 de um imóvel rural, objeto de compra e venda entre
particulares, integralmente sobreposto ao território da Terra Indígena Apiaka do Pontal e
Isolados. Aduz que não se trata de caso isolado, pois foram diversos os imóveis rurais que
receberam certificação em junho de 2020, mesmo estando sobrepostos à Terra Indígena do
Pontal dos Isolados. Alega ainda que indígenas e servidores da FUNAI entraram em contato com
o MPF, para noticiar a invasão de posseiros sobre a Terra Indígena Ponte de Pedra, tendo os
servidores e indígenas sido vítimas de disparos de arma de fogo. Requereu a intimação das rés
para cumprimento da liminar e para ciência dos documentos juntados. Juntou ainda em petição
de ID 274841924, vídeo para demonstração do quanto narrado.

Citadas, a FUNAI e o INCRA, apresentaram contestação em ID 285525394,
alegando:

a) Preliminarmente: Necessidade de reunião das ações, visto que em que pese a
decisão deste juízo tenha rejeitado a litispendência entre esta ACP e a Ação Popular n. 1026656-
93.2020.4.01.3400, devem as duas ações serem reunidas, pois possuem objetos idênticos, além
de manifesta e evidente possiblidade de decisões conflitantes, nos termos do art. 313 do CPC.
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Requer caso não seja revisto o entendimento pela reunião dos processos, ao menos deve a Ação
Civil Pública 1007376-21.2020.4.01.3600 permanecer suspensa aguardando o desfecho da Ação
Popular nº 1026656-93.2020.4.01.3400, cujo objeto é a nulidade da Instrução Normativa  nº.
9/2020, já que esse desfecho será ou não aproveitado na resolução da ACP. Argumenta que

b) No mérito: defende que a IN. 9/2020, que disciplina a emissão da Declaração de
Reconhecimento de Limites, respeita os limites das terras indígenas homologadas, reservas
indígenas e terras dominiais indígenas plenamente regularizadas. A declaração contida na
referida instrução normativa visa apenas atestar que o imóvel particular não se sobrepõe à área
de interesse indígena já reconhecido, e que, não atesta a legitimidade da posse ou
reconhecimento de domínio ou exatidão dos limites do imóvel particular. Argumenta que a
Instrução Normativa n° 9/2020 não tem o condão de regular todas as ações da FUNAI, devendo
outras análises cartográficas que não se refiram ao reconhecimento de limites de terras indígenas
serem resolvidas por Instrução Normativa específica, como bem explicitado no artigo 8º da
norma. Quanto ao sistema de gestão fundiária (SIGEF), diz que pode ser entendido como uma
base de dados que armazena informações fundiárias do meio rural, sob a gestão do INCRA, que
através desta ferramenta efetua a recepção, validação, organização e regularização de dados
georreferenciados, procedendo com a certificação do memorial descritivo do imóvel rural.
Argumenta que  procedimento de certificação é regulamentado pela Instrução Normativa INCRA
nº 77/2013, que prevê a análise automática pelo SIGEF dos dados georreferenciados
elaborados pelo Responsável Técnico e enviados em arquivo digital (planilha eletrônica)
mediante acesso ao site https://sigef.incra.gov.br. Tal análise, restringe-se à verificação de
inconsistências dos dados apresentados e eventual sobreposição com outra poligonal constante
do banco de dados cartográfico do INCRA, que contém poligonais de imóveis públicos e privados
certificados e de áreas públicas georreferenciadas, mas não certificadas (por exemplo: terras
indígenas, territórios quilombolas, projetos de assentamento do INCRA, glebas públicas federais
e unidades de conservação). Defende que a certificação do memorial descritivo pelo INCRA não
implica em reconhecimento de domínio ou a exatidão dos limites e confrontações indicados, bem
como não dispensa a qualificação registral, atribuição do oficial de Registro de Imóveis. Destaca
que o INCRA é mero gestou do SIGEF, não lhe competindo a alimentação do sistema como
dados cartográficos de imóveis públicos que se relacionam às competências de outros entes, de
modo que a alimentação do banco de dados do SIGEF com poligonais de terras indígenas não é
feita pelo INCRA, mas pela FUNAI, através de uma rotina diária de interoperabilidade de dados.
A recepção e a integração dessas informações no banco de dados do SIGEF são feitas de modo
automático, sem intervenção do INCRA, e da forma como são enviadas, por tal motivo, quando
o SIGEF acusa sobreposição do imóvel rural com terras indígenas (imóveis públicos
georreferenciados e não certificados), a análise solicitada pelo profissional habilitado é
automaticamente encaminhada à FUNAI para que servidor do seu corpo técnico analise, uma vez
que a poligonal considerada na consulta espacial é aquela inserida no Sistema pela própria
FUNAI e não pelo INCRA. Sustenta ainda que o INCRA e o SIGEF não excluem nenhum
polígono inserido por outros entes na consulta espacial que averígua sobreposição. Se os dados
gráficos sobre uma ou outra área pública são enviados para o banco de dados de certificação de
imóveis no INCRA, tais poligonais serão consideradas na análise. Defende que após a revogação
da IN 3/2012, os parâmetros foram alterados, pois antes a revogada norma impedia a emissão do
documento diante de simples sobreposição a áreas indígenas em processo de regularização, o
que não ocorre mais, uma vez que hoje o parâmetro inibitório restringe-se aos limites das terras
indígenas homologadas, reservas indígenas e terras dominiais indígenas plenamente
regularizadas, de modo que a IN 9/2020, veio como tentativa de solucionar o conflito, pois a
certificação denominada Declaração de Reconhecimento de Limites será fornecida
ao proprietário privado cuja área de interesse esteja inserida em área objeto de estudo de
identificação ou delimitação, bem como inserida em área em processo constitutivo de
reserva indígena, eliminando a insegurança técnica e jurídica que era causada com a inserção de
poligonais de áreas ainda em processo de demarcação, não homologadas como terras indígenas
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e, portanto, sujeitas a alteração. O que mudou foi apenas o conteúdo do arquivo de terras e
reservas indígenas que a FUNAI envia eletronicamente ao banco de dados do SIGEF, mas não a
metodologia. Defende que referida instrução, solucionou o procedimento potencialmente
inconstitucional frente à garantia da propriedade privada, em virtude da inserção de restrições em
bancos de dados públicos, antes mesmo da anulação de eventual título de domínio incidente sob
áreas de interesse indígena, seja pela homologação presidencial de terras tradicionalmente
ocupadas, seja pelo registro da área como reserva indígena ou domínio indígena (terras
afetadas, mas sem estudos comprovados de ocupação tradicional). Sustenta que quanto à
proteção das terras indígenas, não há que se falar em proteção constitucional de áreas indígenas
a serem constituídas, como o caso das reservas indígenas e das terras dominiais em
procedimento de regularização, as quais pertinentemente restaram de fora do parâmetro inibitório
para emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites, não se confundindo com terras
tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Argumenta que é indispensável a observância da
garantia constitucional ao devido processo legal, bem como aos preceitos do contraditório e da
ampla defesa, já que não pode haver uma restrição à propriedade privada com base em
presunção de lesão à direito originário indígena e que a natureza da demarcação é de ato
declaratório o qual só possui efeito após a sua formação, ou seja, o ato declaratório de
demarcação, embora afirme a preexistência de situação de fato ou de direito, somente surte
efeitos após devidamente concluído e homologado o respectivo procedimento, sem prejuízo que
tais efeitos sejam retroativos, não havendo qualquer oposição aos direitos originários indígenas
devidamente reconhecidos em processo administrativo regular e findo. Defende ainda  que
embora a existência de procedimento demarcatório em curso não iniba a emissão de
certificação de limites, garantido a plena propriedade, não há falar em ofensa ao princípio da
publicidade, já que há previsão de averbação de tal situação na matrícula de eventual imóvel
sobreposto a área, e que a averbação, embora não iniba a liberalidade do patrimônio, permite
que terceiros tenham plena consciência da situação, afastando eventual presunção de boa-fé em
transação superveniente. 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 título de
propriedade, em momento futuro, na hipótese de edição de decreto homologatório. Por fim, aduz
que a IN. 9, não ofende qualquer norma constitucional ou legal, pois busca compatibilizar a tutela
indigenista com garantias e direitos constitucionalmente e legalmente previstos, e que a presente
demanda, busca, ampliação injustificada da tutela protetiva indigenista, sem que haja substrato
normativo para tanto. Aduz que a parte autora ao requerer que a Declaração de Reconhecimento
de Limites observe áreas indígenas em processo de regularização ainda não finalizado, viola
diretamente à Constituição. Eventual provimento jurisdicional favorável ao pedido corresponderia
verdadeira atividade legiferante do Judiciário, o que é vedado, já que representaria usurpação da
atribuição constitucional do Congresso Nacional, uma vez que não há norma autorizativa de
pretensão deduzida.

c) Quanto aos esclarecimentos sobre a petição do MPF veiculada pela petição de ID
261764360, esclarece que, via NUP 00679.000396/2020-74, ainda estão sendo levantados os
dados dos imóveis, razão pela qual será preciso a concessão de um prazo de 30 dias para
juntada dessa análise aos autos, e no que tange ao pedido feito em face do INCRA, observa-se
que as certificações citadas (ID 261764361) ocorreram entre os dias  23/04/2020 a 15/05/2020,
ou seja, antes da Decisão Judicial ID 240834911, da qual o INCRA foi intimado em 10/06/2020
(vide aba de expedientes), de modo que, mesmo que tais propriedades estejam incidindo nas
áreas abrangidas pela Decisão Judicial ID 240834911 - elas foram certificadas de acordo com o
regramento vigente à época, tendo em vista que a liminar concedida não parece ter efeitos
retroativos.

d) Requerimentos finais: Requerem os réus, preliminarmente, que seja revisto o
posicionamento anterior do Juízo para, na sequência, reconhecer a prevenção do D. Juízo da 16ª
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Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar a demanda em
epígrafe, remetendo o feito ao D. Juízo prevento, em reunião com a ação popular de nº 1026656-
93.2020.4.01.3400,  ou,  subs id iar iamente,  na hipótese de não ser  rev is to  o
entendimento pela reunião dos processos, requer, ao menos, que a Ação Civil Pública 1007376-
21.2020.4.01.3600 permaneça suspensa aguardando o desfecho da Ação Popular nº 1026656-
93.2020.4.01.3400, cujo objeto é a nulidade da Instrução Normativa  nº. 9/2020, em razão da
prejudicialidade existente entre elas, nos termos do art. 313 do CPC. No mérito, requer a total
improcedência do pedido, 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, o que se mostra desproporcional.

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO RIODO SANGUE, requer sua
intervenção no feito na qualidade de assistente simples das rés, sob o argumento de que
representa os proprietários das áreas dos imóveis rurais da região do Vale do Rio
Sangue/Branorte/MT. Argui que todos os reflexos e impactos produzidos pela decisão deste juízo
atingirão de forma direta os produtores associados da assistente, pois seus associados são
legítimos proprietários e possuidores de imóveis rurais, que divisam com as terras objeto desta
lide. Argumenta, em apertada síntese, que os associados possuem título dominial e exercício da
posse a mais de 60 anos, e inexiste vestígios de povos indígenas na região, não sendo tais áreas
de ocupação tradicional indígena, de modo que as terras que se pretende demarcar situadas à
margem direita do Rio Cravari, caso da Requerente/Assistente, não se constituem em terras
ancestralmente indígenas, o que, indiscutivelmente, afasta qualquer possibilidade de virem a ter
sua demarcação homologada. Aduz que seu interesse reside no fato de que, pode ser que haja
delimitação de nova terra indígena na região, o que causará prejuízos dos proprietários,
decorrentes das limitações impostas apressadamente a eles, serão infinitamente maiores que
aqueles decorrentes da efetiva e real afetação do bem imóvel. Requer seja provar o alegado por
todos os meios de provas em direito admitidas. Requer a juntada de documentos (parecer
antropológico).

Decisão de ID 279955879, determinou a intimação dos réus para demonstrarem nos
autos o cumprimento da Liminar de ID 240834911, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil. Determinou ainda que
fossem as partes intimadas a respeito dos pedidos de intervenção no feito das Associações, e
fosse o MPF intimado para apresentar impugnação à contestação e apresentação de provas.

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE BRASNORTE –
APRUB, requer a produção de prova técnica, através de laudo Socioeconômico, onde serão
abordados e analisados que os reais impactos e prejuízos decorrentes da espera indefinida sobre
a a mera especulação ou a presunção de lesão à direito originário indígena. Ainda, a produção
complementar de prova documental neste mesmo sentido, bem como a produção de prova oral,
com a oitiva de testemunhas que presenciam os efeitos ruinosos do provimento objeto,
suportados na região.

A FUNAI em petição de 302498357, informa que cumpriu integralmente a decisão
judicial no mesmo dia da notificação (23/06/2020), nos termos do parecer técnico (COINGEO).
Quanto aos pedidos de intervenção de terceiros, pelas Associações, manifesta-se favorável, e
requer a juntada de documentos.

O INCRA em petição de ID 311332933, alega que só a partir do dia 25/06/2020, a
FUNAI promoveu a alteração do conteúdo da base de dados do SIGEF, momento a partir do qual
o INCRA teve condições técnicas de dar cumprimento à ordem judicial. Antes da mencionada
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data, a Autarquia Agrária encontrava-se impossibilitada técnica e faticamente impossibilitada de
cumprir a decisão. Quanto aos pedidos de intervenção de terceiros, pelas Associações, aduz que
elas não dizem respeito à condição do INCRA, mas à FUNAI e sua IN.9/2020, de modo que
entende que devam figurar apenas na condição de assistente simples da FUNAI. Quanto às
provas, aduz que retende provar que só é capaz de analisar sobreposição de áreas com os
polígonos que são enviados pela FUNAI. Sua atuação neste processo judicial encontra-se,
portanto, condicionada à da FUNAI. Requer a juntada de documentos.

O MPF em petição de ID 311848893, declara ciente da decisão, e apresenta
impugnação às contestações nos seguintes termos: refuta a preliminar de prejudicialidade,
arguida pelas requeridas, desta ação com a ação popular de n. 1026656-93.2020.4.01.3400,
ajuizada em 05/05/2020 na Seção Judiciária do Distrito Federal, pois para a fixação da
competência em tema de ACP, a regra é que seja definida em função do dano a ser reparado.
Argumenta que competência é da SJMT, uma vez que o objeto desta ACP, é, especificamente,
resguardar as terras indígenas do Estado de Mato Grosso em processo de demarcação,
mediante a condenação da FUNAI na manutenção ou inclusão destas terras no SIGEF, as quais
deverão ser levadas em consideração pelos servidores do INCRA, no procedimento de análise de
sobreposição. E que o pedido de declaração de nulidade da IN .9/2020, é pedido incidental,
antecedente lógico do pedido final, o qual deve ser afastado para deferimento da tutela. Deixou
de enfrentar o mérito da lide, deixando para fazê-lo em sede de memorais. Aduz, por fim, que a
FUNAI, tenta justificar a edição da IN.9/2020, minimizando seus efeitos sobre Terras Indígenas
ao insistir que as certificações com base no SIGEF não implicam reconhecimento de domínio,
dando a entender que os direitos territoriais indígenas não seriam prejudicados. Por outro lado,
ao defender a ocultação das Terras Indígenas não homologadas do mesmo SIGEF, alega que a
negativa de certificação configura "verdadeira supressão da propriedade privada”, o que
demonstra, em seu entender, a opção feita pela FUNAI pela proteção da propriedade privada em
detrimento da propriedade da UNIÃO e dos direitos territoriais indígenas, como se aquela se
sobrepusesse a esta última. Quanto ao pedido de Assistência, requerido pelas Associações,
considerando que o ato normativo impugnado não repercute sobre o direito dominial, entende
que não há interesse jurídico, mas apenas econômico, entendendo pela sua não admissão, uma
vez que não preenchidas os requisitos do art. 119 do CPC. Por fim, mesmo sabendo da
recomendação, do ajuizamento da ACP e da liminar, os requeridos se aproveitaram dos prazos
processuais para acelerar pedidos e expedir certificados em poucos dias. Neste contexto, com o
fim de evitar que os requeridos se locupletem da necessária marcha processual e para assegurar
a plena efetividade da tutela, requer o MPF que seus efeitos sejam ex tunc, ou seja, que
retroajam ao momento do ajuizamento da ACP, para que a postura ilegal dos requeridos seja
reprimida, restabelecendo-se a ordem das coisas e a autoridade da decisão, suspendendo-se as
certificações expedidas em contrariedade ao entendimento do juízo. Requer o julgamento
antecipado do mérito.

Decisão de ID 312435901, indeferiu o pedido de reunião da ação com a ação
popular de n. 10226656-93.2020.4.01.3400; indefere o pedido de ingresso na lide das
Associações de produtores rurais; determinou a intimação da FUNAI para informar quais as
propriedades incidem sobre terras indígenas; indeferiu o pedido de tutela retroativo requerido
pelo MPF e deferiu a produção de prova documental.

O INCRA solicitou dilação de prazo para cumprimento da determinação de ID
312435901.

Despacho de ID 371812394, concedeu a dilação de prazo requerida pelo INCRA.

A FUNAI, em petição de ID 378928866, informa tabela que apresenta os imóveis
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certificados como decorrência de exigência imposta pela Lei 10.267/2001 no Estado de Mato
Grosso e que se encontram em áreas ainda não homologadas como terras indígenas. Informa
que a última certificação ocorrida no SIGEF é do dia 23/06/2020, a qual comprova o cumprimento
da liminar. Diz que que não foi identificado nenhuma certificação ocorrida em 2020 sobre área
homologada como terra indígena, muito pelo contrário, que as certificações identificadas
ocorreram em áreas não homologadas como terra indígena por conta de obviamente os
detentores ainda possuírem o domínio/ propriedade destas áreas até a homologação, de acordo
com o Decreto 1775/1996, e não terem sido indenizados e o processo demarcatório ainda não
concluído de acordo com o Decreto 1775/1996. Aduz que foram inseridos no SIGEF as áreas
cujos processos demarcatórios ainda não se encontram finalizados.

O MPF em manifestação de ID 432294888, declarou ciência da manifestação das
requeridas, e informa descumprimento da liminar deferida. Alega que a cronologia das
 atualizações do SIGEF  trazida pelo  INCRA, demonstra que tem o total de 538 terras indígenas
em todo o Brasil, sendo 73 delas no Estado de Mato Grosso. Alega que no arquivo constam
Terras Indígenas nas fases “Declarada”, “Delimitada”, “Em Estudo”, “Encaminhada RI”,
“Homologada” e “Regularizada”, sendo que no Estado de Mato Grosso há terras indígenas em
todas estas fases. Aduz que houve 47 requerimentos abertos de certificações que incidem sobre
terras indígenas no Mato Grosso que não constavam na base anterior a 25 de junho: Estação
Parecis (fase Declarada), Manoki (fase Declarada), Portal do Encantado (fase Declarada), Apiaká
do Pontal e Isolados (fase Delimitada) e Batelão (fase Delimitada) e que isso demonstra que,
após a inclusão destas Terras Indígenas na base fornecida pela FUNAI, o SIGEF volta a
considerá-las na validação das certificações (de maneira que é permitido ao interessado a
abertura de requerimento de sobreposição quando o polígono do seu imóvel se sobrepõe a uma
Terra Indígena, procedimento que é direcionado a FUNAI para análise). Explica que em junho de
2020 quando do alegado cumprimento da liminar, a FUNAI informar existir um total de 513 terras
indígenas em todo o Brasil, posteriormente, em novembro de 2020, o número aumentou para
538. Aduz que pelas informações trazidas pelo INCRA não constam as terras indígenas
interditadas, de índios isolados. Requer aplicação de multa e intimação da FUNAI para
cumprimento da liminar.

Decisão de ID 434692854, determinou a intimação da FUNAI para comprovar nos
autos o cumprimento da decisão que concedeu a liminar (ID n. 240834911), sob pena de multa,
bem como para se manifestar sobre as alegações feitas pelo MPF.

A FUNAI em petição de ID 446893854, aduz que a Informação Técnica, expõe o
atual estágio dos registros das terras/áreas indígenas no SIGEF, objeto da demanda, afirmando
que todas essas terras/áreas localizadas no Estado de Mato Grosso, homologadas ou não,
passaram a constar do Sistema em referência, 73 (setenta e três) ao total, e elencadas na Tabela
I. Não  concorda com as afirmações do MPF visto que todas as áreas representativas de
processos administrativos de demarcação do Mato Grosso foram incluídos no link disponibilizado
ao SIGEF, conforme determinação judicial na data da ciência (23/06/2020). Alega que existe
apenas 1 área objeto de Portaria de Interdição que é a área Piripkura localizada nos limites de
Colniza e Rondolândia. Nada obstante, foram incluídas, repita-se, todas as áreas definidas objeto
de processos demarcatório de terras indígenas mesmo aquelas ainda não georreferenciadas e
mesmo aquelas não Portariadas pelo Ministério da Justiça.

O MPF em ID 469736861, declara ciência da manifestação da FUNAI, que
esclarece o equívoco criado pelo INCRA ao não mencionar, entre as terras indígenas incluídas
no SIGEF, aquelas com restrição de uso para proteção de indígenas em isolamento voluntário.
Diz que número de Terras Indígenas mencionado pela FUNAI como a quantidade incluída no
SIGEF (73) coincide, de fato, com o número de Terras Indígenas existentes em Mato Grosso
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independentemente do estágio do processo de demarcação. Noticia que em janeiro de 2021,
houve a invasão da terra indígena Uirapuru por não índios, os quais justificaram seus atos na
existência da Instrução Normativa n. 9 da FUNAI e no fato de que, segundo eles, aquela área
"deixará de ser terra indígena". Informa que tal invasão resultou na ação de reintegração de
posse pelo MPF (autos n. 1003260-35.2021.4.01.3600). Contudo o clima continua tenso na
região, assim como em outras terras do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual requer seja o
feito julgado com urgência.

A FUNAI em petição de ID 478615873, informa o cumprimento da decisão, requer a
reconsideração da decisão que fixou a multa em caso de descumprimento, tendo em vista que o
aludido ato judicial já havia sido devidamente cumprido.

O MPF informa em ID 529685855, que chegou ao conhecimento do autor que no dia
21/01/2021, foram formulados pedidos de certificação no SIGEF, em nome de Lourdes Arioli
Silva, sendo que todas elas estão integralmente sobrepostas à Terra Indígena Manoki. Alega
ainda que em 22/01/2021 foi formulado o pedido de certificação da Fazenda Lourenço Lote 37,
em nome de Gentil Lourenço, que tem a área de 2989 ha integralmente sobreposta à Terra
Indígena Piripkura, de indígenas em isolamento voluntário e que no dia 28/01/2021, oram
formulados os pedidos de certificação da Fazenda Shibata I, em nome de Marisa Mayumi Shibata
Aguiar, da Fazenda Shibata III,  em nome de Fernando Massaaki Shibata da Fazenda Shibata IV,
também em nome de Marisa Mayumi Shibata Aguiar e da Fazenda Shibata V, em nome de
Edson Massahiro Shibata. Todos esses quatro imóveis rurais estão parcialmente sobrepostos à
Terra Indígena Wedezé, do Povo Xavante. Alega ainda que  no dia 6 de abril de 2021, foi
formulado o pedido de certificação da Fazenda Bauru, de titularidade da Agropecuária Bauru
Ltda, que incide parcialmente sobre a Terra Kawahiva do Rio Pardo, de indígenas em isolamento
voluntário e que em consulta ao site do SIGEF, verifica-se que a situação de todos os imóveis
rurais acima apontados, sobrepostos a terras indígenas, é de "Certificada", em flagrante violação
à decisão que concedeu a tutela de urgência. Requer a intimação dos requeridos para que
esclareçam a situação narrada.

Despacho de ID 536305475, determinou a intimação dos requeridos.

A FUNAI alega que o pedido de certificação registrado no dia 06/04/2021 e
supostamente sobreposto à área não homologada Kawahiva do Rio Pardo, denominada Fazenda
Bauru, não se encontra, sobreposto à área indígena em processo demarcatório denominado
Kawahiva do Rio Pardo, mas se situa vizinha a esta. Em relação aos pedidos de certificação
apontados pelo Parquet Federal como sendo do dia 21 de janeiro de 2021, 22 de janeiro e 28 de
janeiro, informa-se que a Funai foi informada pela equipe técnica do SIGEF/INCRA no dia
02/02/2021 através do Ofício Nº 7141/2021/DF/SEDE/INCRA-INCRA (SEI nº 3104029) sobre
uma instabilidade observada no sistema SIGEF que se refletiu no arquivo recebido de poligonais
que perdurou no período de 15/01/2021 a 02/02/2021 (Ofício Nº 7141/2021/DF/SEDE/INCRA-
I N C R A  ( S E I  n º  3 1 0 4 0 2 9 )  e  q u e ,  c o n f o r m e  s e  d e p r e e n d e  d o  O f í c i o  N º
7141/2021/DF/SEDE/INCRA-INCRA (SEI nº 3104029) teria provocado exatamente as
ocorrências apontadas pelo Parquet Federal nos dias 21 de janeiro de 2021, 22 de janeiro e 28
de janeiro. Alega que, imediatamente à comunicação recebida do INCRA, a FUNAI, já no dia
03/02/2021, solicitou o cancelamento de todas os eventuais protocolos de certificação recebidos
pelo SIGEF neste período de instabilidade do sistema, conforme pode ser verificado por meio do
Ofício Nº 165/2021/DPT/FUNAI (SEI nº 3104024), comprovando as boas práticas e respeitando a
determinação judicial. Alega que todos os protocolos apontados pelo Parquet Federal como
sobrepostos a áreas não homologadas já foram objeto de pedido de cancelamento pela FUNAI
ao INCRA imediatamente após a ciência da FUNAI no dia 03/02/2021, ou seja, imediatamente
após a ciência do evento de instabilidade sinalizado pelo INCRA. Em relação à Fazenda Bauru,
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de titularidade da Agropecuária Bauru LTDA, parcela d5c9836c-0885-48d4-9f55-c48cd6b685fa,
código do imóvel 9500680831357, citado na manifestação do Parquet Federal, informa-se que o
imóvel não se encontra sobreposto a área ainda não homologada denominada Kawahiva do Rio
Pardo, antes, se trata de imóvel confinante àquela e não sobreposto.

O INCRA em ID 554142381, alega houve falha no arquivo enviado pela FUNAI, e
que no dia 09/02/2021, a Autarquia Agrária abriu requerimento de cancelamento no SIGEF para
18 (dezoito) parcelas certificadas por equívoco em função da falha no arquivo enviado pela
FUNAI. Uma fração desses cancelamentos ainda não foi concluída pelas Superintendências
Regionais, a exemplo de 9 (nove) parcelas citadas na petição do MPF. Quanto a estas últimas,
realmente, a certificação foi indevida, e o INCRA, vem tomando as providências tendentes ao seu
cancelamento. Diz que  o caso da "Fazenda Bauru", mencionado pelo MPF, não está
relacionado "à situação tratada anteriormente (falha no arquivo enviado pela FUNAI). Em
consulta realizada na data de 18 de maio de 2021 na base de Terras Indígenas fornecida pela
FUNAI, a parcela em questão não apresenta sobreposição com a Terra Indígena Kawahiva do
Rio Pardo, sendo sim vizinha a esta", nas palavras da DFG/DF/INCRA. Quanto à "Fazenda
Bauru", alega que não há que se falar em certificação indevida.

Intimado o MPF a respeito das alegações das requeridas, diz que as informações
trazidas aos autos simplesmente confirmam as alegações do MPF, ou seja, que houve
certificação indevida de áreas sobrepostas a Terras Indígenas. Aduz que os requeridos fazem, na
verdade, além de confessar o descumprimento da liminar, é acrescentar a isso a justificativa
consistente na ocorrência de inconsistências nos
sistemas, as quais teriam sido constatadas e corrigidas. Requer a conclusão para julgamento do
feito.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Mérito

Em resumo o MPF se insurge contra a IN/FUNAI/9 a qual excluiu várias áreas da
declaração de limites, sob a alegação de que o documento que será emitido pela FUNAI acabará
legitimando como particulares terras que podem ser indígenas.

Cumpre pontuar que embora também esteja em discussão a validade ou não da IN
FUNAI 09/2020, esta questão é incidental, uma vez que o objeto principal destes autos é a
manutenção e/ou inclusão das terras indígenas do Estado de Mato Grosso no SIGEF e no
SICAR, ainda que os respectivos processos de demarcação não estejam concluídos, bem como
a consideração desta circunstância no procedimento de análise de sobreposição realizada pelos
servidores credenciados no SIGEF e para a emissão de declarações de reconhecimento de
limites.

A nova norma limitou o reconhecimento apenas a terras já com homologação
encerrada e registrada, contudo, essa limitação está equivocada, posto que o reconhecimento da
existência ou não de Terra Indígena na esfera administrativa (atos demarcatórios) tem natureza
puramente declaratória, em outras palavras, as terras indígenas existem por si só. É o que se
demonstrará a seguir.

Acerca dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam os
índios, a Constituição Federal disciplina o seguinte:
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"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."

A partir do dispositivo legal acima transcrito pode-se extrair que Terra Indígena é
uma porção do território nacional, de propriedade da UNIÃO, habitada por um ou mais povos
indígenas, por eles utilizada para suas atividades produtivas, habitação, religiosidade etc.,
imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária
à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se de um tipo
específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito
civilista de propriedade privada.

O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se
como um direito ORIGINÁRIO e, consequentemente, o procedimento administrativo de
demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente DECLARATÓRIA. Portanto,
a terra indígena não é CRIADA por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de requisitos
técnicos e legais, nos termos da Constituição Federal de 1988.

A Constituição foi tão longe nesse reconhecimento que declara nulo qualquer ato
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que o confronte, mesmo que anterior à Carta Magna de 1988. Ou seja, mesmo que Constituições
anteriores falassem que a terra é privada e os indígenas não tem direito, isto não vincularia em
nada a Constituição atual. Isso porque cada Constituição inaugura um novo ordenamento, que
não está atrelado ao anterior e só o respeito naquilo que entender necessário, o que é feito via
disposições constitucionais transitórias. No mais, simplesmente não há direito adquirido contra a
Constituição.

Ademais, por se tratar de um bem da União, a terra indígena é inalienável e
indisponível (independem da vontade da etnia envolvida), e os direitos sobre ela são
imprescritíveis (o direito sobre tais terras não se perde com o tempo), conforme previsão
expressa da CF (art. 231, §4º).  

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios gozam de proteção especial,
devendo ser garantido o seu direito ORIGINÁRIO, inclusive através de processo de retirada de
terceiros que estejam ocupando e usufruindo do território que tradicionalmente pertence à
comunidade indígena, sendo ressalvado APENAS o direito de indenização pelas benfeitorias
erigidas pelos ocupantes, quando de boa-fé (art. 231, §6º, da CF).

Nesse passo cumpre relembrar o caso paradigmático decidido pelo STF, “Raposa
Serra do Sol” (Pet 3388/RR) em que restou demonstrado a natureza declaratória dos direitos dos
indígenas sobre suas terras:

"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" (Pet 3388/RR - Roraima, Relator
Ministro Carlos Britto, julgamento em 19/03/2009).

Da leitura do referido excerto, o que fica claro, é que dada a natureza originária dos
direitos dos índios sobre suas terras, por ser mais antigo que qualquer outro, este é
preponderante, de modo que mesmo que ainda exista documentos formais, seja por meio de
escritura pública ou título de legitimação de posse, em favor de terceiros, estes não são válidos,
pelo menos não até a conclusão do processo de estudo e verificação da existência ou não de
terra indígena nas áreas sob litígio.

Feito este breve resumo acerca das terras indígenas e sua proteção constitucional,
vejamos o que diz § 1º, do artigo 1º da IN 9/FUNAI de 22 de abril de 2020:

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.

Já § 2º e 4º da referida IN 9/2020, tem a seguinte disposição:
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§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.

§ 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.

O MPF pretende com esta ação que a FUNAI mantenha e/ou inclua no SIGEF e
SICAR, bem como 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 do Estado de Mato Grosso em processo de
demarcação), e, ainda, que o INCRA leve em consideração, no procedimento de análise de
sobreposição realizada pelos servidores credenciados no SIGEF, as terras/áreas 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) Terra indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de
índios isolados.

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.

Neste aspecto há razão no pleito do MPF. Da leitura do ato normativo acima
transcrito, o que se verifica é que a nova norma inserida pela IN/9 da FUNAI, ao excluir as áreas
citadas pelo MPF, como as que estão em estudo, acabou por nulificar inconstitucionalmente essa
proteção, reconhecendo a validade de propriedade privada onde talvez ela não exista.

Essa atitude além de ferir a proteção aos indígenas, coloca em risco os particulares
que criarão uma expectativa falsa sobre a propriedade, que depois pode vir a não ser realmente
reconhecida. Isto também pode gerar inúmeras ações indenizatórias contra a União, por
reconhecer como privada área que depois se mostre como indígena.

A parte requerida, em sede de contestação, defende que a referida instrução visa
apenas fornecer aos proprietários ou possuidores privados a certificação de que os limites de seu
imóvel respeitam os limites das terras indígenas homologadas, reservas indígenas e terras
indígenas regularizadas, e que este documento não implica reconhecimento de domínio ou
exatidão dos limites do imóvel particular ou legitimidade de posse, mas apenas o respeito das
poligonais do imóvel aos limites de terras indígenas homologadas, bem como das reservas
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indígenas e terras dominiais indígenas devidamente constituídas.

Aduzem que “embora a certificação do georreferenciamento pelo SIGEF não
reconheça a legitimidade de eventual domínio particular, a mesma constitui exigência cartorial
como condição de desmembramento, parcelamento, remembramento ou alienação de imóveis".
E acrescentam que "o regular georreferenciamento do imóvel realizado através do SIGEF é
indispensável para correta identificação de sua localização, constituindo condição obrigatória
para transferência de imóvel rural" e para "obtenção de financiamento bancário” e que “ a
certificação no SIGEF constitui condição para o pleno exercício da propriedade privada”. Em
defesa da nova IN/9/FUNAI, alega ainda que a IN/3, que foi revogada, “configurava verdadeira
supressão da propriedade particular”.

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.

Senão vejamos:

Art. 1º Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma fundação, com patrimônio
próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, denominada "Fundação
Nacional do Índio", com as seguintes finalidades:

I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista,
baseada nos princípios a seguir enumerados:

a) respeito à pessoa do índio e as instituições e comunidades tribais;

b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos
recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes;

c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato com a
sociedade nacional;

d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução
sócio-econômica se processe a salvo de mudanças bruscas;

II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e
valorização;

III - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio
e os grupos sociais indígenas;

IV - promover a prestação da assistência médico-sanitária aos índios;

V - promover a educação de base apropriada do índio visando à sua progressiva
integração na sociedade nacional;
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VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa
indigenista;

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à
proteção do índio.

Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de representação ou assistência
jurídica inerentes ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou
em leis especiais.   

Por certo que não se pode descurar da necessidade de conciliação entre os direitos
do particular e o respeito aos povos indígenas, ambos de matriz constitucional, contudo, deve ser
resguardado a própria razão de existir da autarquia, cujos objetivos estão claramente traçados e
disciplinados por normas constitucionais e legais.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, basta a leitura atenta dos dispositivos do
referido ato normativo, ora impugnado, para verificar a sua patente inconstitucionalidade e
 caráter restritivo, já que proíbe a própria FUNAI de produzir documentos que restrinjam a posse
de imóveis privados em terras em fase de estudo para identificação e delimitação de terras
indígenas ou constituição de reservas indígenas (§ 2º, do artigo 1º da IN/9), o que configura, na
prática, o esvaziamento da própria função do órgão.

 A requerida ainda pondera em ID 285525394, fl. 73, que a expedição da
Declaração de Reconhecimento de Limites (DRL), atestando o regular georreferenciamento do
imóvel, constitui condição obrigatória para a transferência, desmembramento, parcelamento ou
remembramento do imóvel rural, bem como para obtenção de crédito pelo particular, conforme
disposição contida na Lei 6.015, com redação dada pela Lei 10.267/01.

Neste aspecto, é importante destacar que o processo de demarcação de uma terra
indígena, em cumprimento ao que dispõe o Decreto 1.775/96, tem como pressuposto a
realização de estudos de natureza antropológica, fundiária, histórica, dentre outros, os quais
visam fornecer elementos para a delimitação da área.

Após, estes estudos são então publicados e seguem para análise do Ministério da
Justiça, de modo que enquanto não cumpridas todas estas fases, qualquer documento
certificando que aquela área não sobrepõe terra indígena (e considerando que este documento
leva em consideração apenas terras indígenas registradas e homologadas)  é temerário, pois
certifica algo que não se pode ter certeza sobre o seu alcance.

Ademais, cumpre relembrar, que conforme apontado pela autarquia, a própria Lei de
Registros Públicos (6.015/73), disciplina a questão posta e aponta uma solução, já que dispõe
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” (artigo 246, §3º).

Assim, referido dispositivo já garante não só a proteção à terra indígena, como
também resguarda o direito dos particulares, os quais poderão ter conhecimento desta
circunstância, gravada na respectiva matrícula, para segurança de suas negociações, não
havendo qualquer razão em se ocultar dos registros públicos (SIGEF e SICAR), as terras que
estejam sendo caracterizadas, pelos estudos e procedimento demarcatório, como terras
indígenas, o que como dito, afronta não só o postulado da publicidade, como a segurança
jurídica.
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A requerida também alega que a nova disciplina trazida pela IN/09/FUNAI, tem por
uma de suas finalidades o “o pleno exercício da propriedade privada”. Aduz que a IN 3/2012,
revogada, impedia a emissão do documento diante de simples sobreposição a áreas indígenas
em processo de regularização, o que não ocorre mais, e que referida restrição, mitigava o direito
à propriedade detrimento de procedimentos administrativos de demarcação que duravam mais de
20 anos sem um resultado previsível, uma vez que a delimitação precisa das poligonais de
eventual terra indígena somente se mostra possível após finalizado o ato, o que acabava por
impor restrições por décadas, o que caracterizava interferência do Estado na propriedade privada
por prazo indeterminado sem a existência de qualquer decreto homologatório de terra indígena, o
que se mostrava, desarrazoado.

 Também carece de razão a requerida. Com efeito, com esta alegação há
verdadeira inversão da própria natureza do processo de demarcação, já que confere a este, por
vias transversas, uma natureza nitidamente constitutiva, de modo que primeiro se garante o
direito irrestrito à propriedade privada, para só então, após a homologação do processo, com a
“certeza” inequívoca de que aquelas terras são indígenas, é que os direitos de proteção à terra
indígena devem ser assegurados.

A defesa trazida pela autarquia, contraria as balizas trazidas pelo próprio STF,
quando do julgamento do case “Raposa Serra do Sol” (Pet 3388), já que naquele julgado, restou
claro, que o ato de demarcação não é de natureza constitutiva, mas declaratória, ou seja, a terra
não passa a ser indígena após a homologação, pelo contrário, este processo apenas atesta,
reconhece, oficialmente, uma situação preexistente.

Ademais, importante ressaltar que a existência de territórios indígenas ainda não
definitivamente regularizados em favor dos povos originários, se deve à principalmente à
morosidade da própria requerida, já que nos termos do artigo 65 da Lei 6.001/73 “O Poder
Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras indígenas, ainda não
demarcadas”. Também consta do 67 do ADCT, que “A União concluirá a demarcação das terras
indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”.

Assim, ainda que inequívoca a morosidade da finalização do processo
demarcatório, o que não se pode admitir, é que esta omissão seja a justificativa para propiciar ao
particular uma Declaração de Reconhecimento de Limites sobre área que ainda está sob análise
para a sua devida caracterização como território indígena, criando uma situação de grave
insegurança jurídica, principalmente em desfavor do particular, que amparado no referido
documento tem a falsa expectativa de proteção que pode simplesmente vir a não se confirmar.

Por outro lado, não cabe a alegação de que o direito de propriedade não pode ser
restringido antes de finalizado o procedimento demarcatório, até porque ainda que a CF/88
tenha, de fato, garantido este direito (art. 5º, XXII), não é demais relembrar que seu exercício não
é absoluto, já que a própria carta magna, o relativiza, seja por meio da demonstração de sua
função social, desapropriação, servidão administrativa, dentre outros.

Também, não se pode dizer que as inovações trazidas pela IN/09, (Certificação com
base no SIGEF e ocultação das terras indígenas ainda não homologadas) não tragam prejuízos
às populações indígenas, por não implicar reconhecimento de domínio, porque, ainda que não
confiram este título, é inegável que a referida instrução normativa, acaba por trazer uma
aparência de legitimidade a uma situação que ainda não se consolidou.

É que ao se permitir que os particulares recebam declarações sobre áreas que
estão sob análise, em processo de demarcação, desconsiderando por completo terras Indígenas
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delimitadas, Terras Indígenas declaradas, Terras Indígenas demarcadas fisicamente, além das
Terras Indígenas interditadas, com restrições de uso e ingresso de terceiros, especialmente para
proteção de povos indígenas em isolamento voluntário, o ato normativo impugnado, acaba por
criar uma situação atípica, em que há uma Declaração de Reconhecimento de Limites sobre
aquela área, contudo  dela não se pode extrair nenhuma certeza, o que corrobora a tese inicial
do MPF, pois cria um ambiente de grave insegurança, não só para o particular, como também
para os povos indígenas.

Ademais, não se pode negar os efeitos deletérios e secundários advindos da IN 09,
uma vez que ao considerar, na base do SIGEF e SICAR, apenas as terras indígenas com
homologação encerrada e registrada, omitindo todas aquelas em processo de demarcação, tal
diretriz permite, na prática, que os particulares, por meio de “Declaração de Reconhecimento de
Limites”, se sintam legitimados a ocupar referidas terras, as quais podem estar sobrepostas à
área indígena.

Tanto é verdade, que em janeiro de 2021, houve ocupação da terra indígena
Uirapuru por não índios, os quais justificaram seus atos, justamente na existência da Instrução
Normativa n. 9 da FUNAI e no fato de que, segundo eles, aquela área "deixara de ser terra
indígena". Este conflito fundiário inclusive, resultou na ação de reintegração de posse pelo MPF
nos autos n. 1003260-35.2021.4.01.3600.

Os vídeos trazidos em ID 274841924, demonstram a gravidade deste cenário, visto
que além da construção de porteiras fortes por não índios dentro de áreas indígenas em
processo de demarcação, o clima é de tensão, já que pelo vídeo de ID 274841942 (houve
disparos de tiros na região), o que demonstra a gravidade da situação.

Nesse contexto, qualquer documento com base da IN9/FUNAI, que venha a ser
emitido pela FUNAI nessas condições (com ocultação de terras indígenas em processo de
demarcação) além de ser essencialmente um documento falso, que terá o significado de não
existir terras indígenas onde, na verdade, pode haver, tem ainda o efeito de aumentar ainda mais
o clima de violência na região.

Com efeito o resultado é muito danoso aos indígenas e aos particulares envolvidos,
pois se for reconhecida a terra como indígena, administrativa ou judicialmente, todos os negócios
jurídicos praticados terão sido nulos.

De fato, não se pode negar as consequências danosas aos indígenas e aos
particulares envolvidos, caso se mantenha a exclusão das áreas indicadas pelo MPF em razão
da nova normativa da FUNAI, pois como destacado acima se posteriormente for reconhecida a
terra como indígena (administrativa ou judicialmente), além de acentuar e muito os conflitos
fundiários, todos os negócios jurídicos praticados terão sido nulos com extensas consequências
patrimoniais e indenizatórias.

Ante as razões expostas, 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, bem
como em razão de que suas consequências tem o condão de acentuar ainda mais os conflitos
fundiários, é que o pedido da inicial deve ser julgado procedente.

Aplicação da multa fixada em decisão de ID 279955879

A referida decisão determinou a intimação dos requeridos para demonstrarem nos
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autos o cumprimento da Liminar de ID 240834911, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

o MPF informou nos autos que a FUNAI descumpriu a decisão liminar, bem como
não informou nos autos as terras indígenas interditadas, de índios isolados, conforme
determinado na decisão liminar.

A FUNAI em ID 446893854, informa que todas as áreas representativas de
processos administrativos de demarcação do Mato Grosso foram incluídas no link disponibilizado
ao SIGEF, conforme determinação judicial na data da ciência (23/06/2020). Aduz que são 73
áreas as quais inclusive 7 delas ultrapassam os limites do Estado de Mato Grosso abrangendo
Estados vizinhos. Além disso, dentre as 73 áreas existentes no Estado, 60 se tratam de áreas
homologadas/regularizadas, 7 áreas se tratam de áreas declaradas como indígenas através de
Portaria (TIs declaradas), 5 áreas se tratam de áreas delimitadas (com RCID concluído) e 1 área
se trata de área interditada (procedimento administrativo com portaria de restrição de uso para
localização e proteção de área com índios isolados (área Piripkura).

Informa ainda foram incluídas no SIGEF além daquelas homologadas, reservas
indígenas constituídas e terras dominiais indígenas constituídas, outras 13 áreas não
homologadas, dentre elas 7 áreas declaradas, 5 áreas delimitadas e 1 área objeto de Portaria de
Interdição, conforme Tabela 2.

Da leitura dos autos é possível, constatar que o número de terras indígenas
existentes mencionadas pela FUNAI como incluída no SIGEF (73), coincide, com o número de
terras indígenas existentes em Mato Grosso, conforme tabela 1 (ID 446905348, fl. 3) juntada pela
FUNAI. 

Cumpre dizer que o MPF, teve ciência dos documentos trazidos pela FUNAI, e em
manifestação de ID 469736861, confirma que número de Terras Indígenas mencionado pela
FUNAI como a quantidade incluída no SIGEF (73) coincide, de fato, com o número de Terras
Indígenas existentes em Mato Grosso independentemente do estágio o processo de
demarcação.

Ademais, consta no documento de ID 446905348, fl. 9, que de fato, o extrato de log
da rotina computacional houve a inclusão das áreas no banco de dados do SIGEF no dia
23/06/20, de forma que não vejo descumprida a liminar, neste ponto.

Ocorre que o MPF em ID 529685855, informou novamente o descumprimento da
tutela, alegando que foram expedidas diversas certificações em diversos imóveis, os quais se
encontram sobrepostos integral e parcialmente sobre terras indígenas, a saber: TI Manoki,
Piripkura, Wedezé, Kahawiva do Rio Pardo. Motivo pelo qual requer sejam tais certificações
canceladas e seja exigida a multa fixada, em valor equivalente aos dias de descumprimento.

A FUNAI em ID 554142366, trás a seguinte informação: que quanto ao protocolo
5c9836c-0885-48d4-9f55-c48cd6b685fa informado pelo Parquet Federal como registrado no dia 6
de abril de 2021 e supostamente sobreposto à área não homologada Kawahiva do Rio Pardo
denominada Fazenda Bauru não se encontra, pelos dados observados, sobreposto à área
indígena em processo demarcatório denominado Kawahiva do Rio Pardo. Com razão. O
documento de ID 554142366, fl. 4, mostra que área se encontra fora dos limites da área indígena
Kawahiva do Rio Pardo, de modo que não vejo, pelo menos do que consta dos autos, como
descumprida pela autarquia a liminar.
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Em relação aos pedidos de certificação apontados pelo MPF como sendo do dia
21/01/2021, 22/01/2021 e 28/01/2021, a FUNAI explica que foi informada pela equipe técnica do
SIGEF/INCRA, que devido a uma instabilidade observada no sistema SIGEF, houve ocorrências
irregulares quanto a estes polígonos, contudo, imediatamente após à comunicação recebida, já
no dia 03/02/2021, solicitou o cancelamento de todos os eventuais protocolos de certificação
neste período de instabilidade no sistema.

De fato, da leitura do ofício de ID 554142366, oriundo da equipe técnica cartográfica
do INCRA, há a informação de que foi constatada a instabilidade no sistema, com erro de arquivo
disponibilizado, e que este arquivo, com erros, perdurou, no período de 15/01/2021 a 02/02/2021,
refletindo na  base cartográfica das terras indígenas, o que levou às ocorrências apontadas pelo
MPF.

Vejo que a FUNAI, após o ocorrido, em 03/02/2021, tomou, de fato, providência,
pois em oficio de ID 554142366, fl. 8, solicitou o cancelamento das 18 áreas submetidas ao
SIGEF, no período de 15/01/2021 a 02/02/2021, que intersectam com áreas indígenas, bem
como o cancelamento de todos os eventuais protocolos de certificação recebidos pelo SIGEF no
período de instabilidade do sistema.

Desse modo, considerando que as certificações ocorreram não por resistência da
requerida em cumprir a determinação judicial, mas por inconsistências no sistema, as quais já
foram devidamente constatadas e corrigidas, deixo de aplicar a multa fixada.

DISPOSITIVO

                   Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS veiculados na inicial,
confirmando a tutela antecipada, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR, de forma incidental, a nulidade da Instrução normativa/FUNAI n. 09,
de 16 de abril de 2020, publicada na edição de 22 de abril de 2020 do Diário Oficial da União.

2. CONDENAR a FUNAI a manter ou incluir no SIGEF e SICAR, bem como
considere na emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites (DRL) além das terras
indígenas homologadas, terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas
indígenas, as Terras Indígenas do Estado de Mato Grosso em processo de demarcação 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) Terra indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de
índios isolados.

3. CONDENAR o INCRA, a, no procedimento de análise de sobreposição realizada
pelos servidores credenciados no SIGEF, levar em consideração, além das terras indígenas
homologadas, terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas indígenas, as
Terras Indígenas do Estado de Mato Grosso em processo de demarcação 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) Terra indígena com portaria de restrição de uso para  localização e proteção de
índios isolados.

Saliento que o descumprimento das determinações acima, ensejará a  multa de R$
100.000,00 (cem mil reais), nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 18, ei da Ação Civil Pública).

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Oficie-se ao relator do agravo (ID 259180919) para ciência desta sentença.

Intimem-se.

 

                    Cuiabá, [data da assinatura digital].
 

[assinado digitalmente]
CESAR AUGUSTO BEARSI 
Juiz Federal da 3ª Vara/MT
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