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

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:UNIÃO FEDERAL e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 

 
  

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

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

Indígena Piripkura.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desfazer o interesse público em favor dos interesses particulares. Sustentou, por último, que o requisito
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“conhecimento de antropologia” se perfaz apenas na experiência acadêmica, inexistindo obrigatoriedade do

registro profissional ao exercício da atividade.
 

É o que importa relatar. Decido.
 

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

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

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

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

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

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

de identificação.

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

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

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

na lei seca como da realidade em que está inserida.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dos pares, mas nenhum desses elementos restou comprovado nos autos.
 

Ademais, ainda que haja discussão doutrinária acerca da discricionariedade administrativa

quando o Administrador estiver diante de conceitos jurídicos indeterminados (a exemplo do termo “qualificação

reconhecida”), considero que a melhor exegese do texto legal em discussão é no sentido de não ser suficiente

a simples especialização em antropologia para coordenar um grupo de trabalho que realizará estudos

complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento

fundiário necessários à delimitação da Terra Indígena.
 

Apenas a fim de ilustrar o que foi exposto, posso traçar um paralelo – guardadas as devidas

proporções, por óbvio – com os requisitos impostos pela Constituição Federal para a nomeação de ministro do

Supremo Tribunal Federal: o indicado precisa ser dotado de “notório saber jurídico e reputação ilibada”.
 

Sobre o tema, a lição do constitucionalista José Afonso da Silva é clara: para ser Ministro do

Supremo Tribunal Federal
 

não bastam, porém, a graduação científica e a competência profissional presumida do diploma; se é 

notável o saber jurídico que se requer, por seu sentido excepcional, é porque o candidato deve ser

portador de notoriedade, relevo, renome, fama, e sua competência ser digna de nota, notória,

reconhecida pelo consenso geral da opinião jurídica do país e adequada à função” (Comentário
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contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 533).

 
Ante o exposto, considerando que não pode a FUNAI tornar letra morta o que determina o 

artigo 2º do Decreto nº 1.775/95, DEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à

FUNAI que nomeie novo coordenador do GT de identificação da Terra Indígena Piripkura, desta vez com a

observância do disposto no art. 2º do Decreto n. 1775/96 (antropólogo de qualificação reconhecida), no prazo

de 15 (quinze) dias. No mesmo sentido, entendo em todo aplicável ao caso a Recomendação n. 01/2019 da

6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, no que toca à necessária substituição de Evandro Marcos
Biesdorf e André Luiz Welter, de modo que a FUNAI deverá nomear servidores ou colaboradores que não

possuam qualquer conflito de interesses com a finalidade do GT, bem como que apresentem aptidão

acadêmica para serem qualificados, também, como portadores de notório conhecimento em antropologia, com

qualificação reconhecida, já que o art. 2o, do Decreto 1.775/95 deve se aplicar a todos os integrantes do grupo

de trabalho constituído.
 

Intimem-se.
 

Após, intimem-se as partes para que manifestem o eventual interesse na produção de
provas, no prazo de 5 (cinco) dias.
 

Juína/MT, datada eletronicamente.
 

 
 

[ASSINADO DIGITALMENTE]
 

FREDERICO PEREIRA MARTINS
 

Juiz Federal
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