
PODER JUDICIÁRIO . _
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO

SUBSEÇAo JUDICIÁRIA DE SANTARÉM/PA. l a VARA FEDERAL

Processo N' 1000141-38.2018.4.01.3902

AUTOR: Ministério Público Federal

RÉUS: UNIÃO FEDERAL. fUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

1. Em 04/10/2018, às 16hOOh, na Sala de Audiênc ias da la Vara Federal da Subseção
judi ciária de Santarém/PA. onde se encontra o juiz Federal DOMINGOS DANIEL
MOUTINHO. fo i aberta a audiência de tentativa de conciliação. Feito o pregão.
estavam presentes :

Magist rado: Dr. Domlnçgs Daniel Moutinho

Representantes do Dr. Luís de Camões Lima Boaventura e

Ministério Público Luísa Astarita Sangoi
Federa l:

AGU Dr. Paillard Bentes da Silva

FUNP AÇÃO NACIONAL Dr. Sóstenes Camilo Maga lhães Costa

DO INDIO

1. Presentes. na Seção judiciária do DF, as Procuradoras da FUNAI Dra Mariana Olive ira
. Barreiros de Queiroz e DrlI Gisele Henriques Lima da Silva, os técnicos da FUNAI.
Gustavo Hamilton de Sousa Menezes e Fernanda Cristina Moreira, cuja participação
ocorreu por meio do sistema de videoconferência.

2. No mais, após a compcslç ão das partes o juiz proferiu a seguinte sentença :
" Preliminarmente, excluo a União do polo passivo da presente demanda. Indefi ro o
pedido de reconsideração quanto ao ingresso dos assistentes pelas razões já expostas
na decisão anterior. No mérito, HOMOLOGO o dito acordo entabulado pelas partes. na
forma do anexo extinguindo o feíto com resolução do mérito. Após o transcurso do
prazo recursal e o cumprImento da avença , arquive-se este processo. As partes já
saem int imadas. No mais, considerando que o processo é virtual , proceda-se à
inserção desta ata no PjE".
3. Nada ma is havendo, foi encerrada a audiência. Eu. Adalbert
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Anexo à Sentença do Processo n°. 1000141-38.2018.4.01.3902

TERMO DE CO NC ILI AÇÃO ,JUDICIAL

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, neste ato representado pelos Procuradores da Repúbl ica,
Luís de Camões Lima Boaventura e Luisa Asta rita Sangoi;

A FU NDAÇ ÃO NACIONAL no íNDIO, neste ato representada pe lo se rvido r Gu stavo Hamilton de
Sousa Menezes, mediante cana de delegação da Presidência ;

CO NSIDERANDO que a supracitada Aç ão Civil Pública busca sanar suposta omissão da Fundação
Naciona l do índio quanto à adoção das medidas adm inistra tivas nece ssárias à constatação e even tua l
efetivação dos direitos terr itor iais do povo indígena Munduruku, mais especificamen te do grupo que
habi ta a região co nhec ida CO mO Planalto Santareno;

C O NSID ERANDO O Processo Administra tivo n°, 08620.001 72 112018-89, em trâmite na Fund ação
Nacional do índ io, referente à reivindicação terr itorial do povo ind ígena Munduruku do Planalto
Santareno;

CO NS ID E RANDO que a reiv indicação por um processo administ rativo que trami te em prazo
razoável e em obse rvânc ia ao devido processo legal aten de. cumu lativamente, a diversos cr itérios
técnicos form ulados pela própria Fundação Nac ional do índ io para fins de priorização da demand a,
notadamen te: vulnerabilidade social do grupo, inexis tência de terra dcmareada para o mes mo povo na
região, potenc iais impactos de gra ndes empreendimentos, e intere sse man ifesto do Inst ituto Naci onal
de Co lonização e Reforma Agrária para o reconh ecimento de territ órios quilombolas;

CO NSIDERANDO o corpus juris relativo aos direitos territoriais indígenas, especialmente os artig os
23 1 e 232 da Co nstituição Federal , a Convenção n", 169 da Organização Internacional do Tra balho, a
Dec laração das Naç ões Unida s sobre Direitos dos Povos Indígenas e a Decla ração Amer icana sobre
Direitos dos Povos lnd ígenas;

CONSIDER ANDO. normat iva infraeo nstitucio nal aplicável à temát ica, em especial o Decreto n".
1.775/96 e a Port aria n", 14196 do Ministério da Justiça;

CO NSIDE RA NDO a quantid ade de processos administrativos em trâmite e o co nlinge nciamento
orç ame ntário e de recu rsos humanos por que passa a Fundação Nacional do Índ io, nos termos do que
fo ra registrado na Inform ação n° 00409/20 18/COA F/P FElPFE-FUN AI/AGU;

R};SOLVEM

Celebrar CO NC I LIAÇÃO nos autos da Ação C ivil Pública n", lOOOI41 -38.201 8.4.0 J.3902 em
tramitação na Primeira Vara Federal desta Subseção, mediante os seguintes termos:
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I. DOS CO M I' ROM ISSOS DA F UNDA ÇÃO NACIONAL no ÍNJ)/O: I
Cláus ula Primeira - A Portaria de constitu ição do Grupo Técn ico responsável pela elaboração dos
estudos que resultarão no Relatório Circunstanciado de Identi ficação e Delimitaç ão (Decreto n",
I.775196, art. 2°, caput c § 1°) será publicada até o dia 3 de dezembro de 2018. I

C lá usula Segunda - o Relatório Circunstanciado de ldeut ificação e Delimitação; de que trata a
Cl áusula Primei ra, ser á coneluldo e ava liado tecnicamente até o dia 3 de dezembro de 2020.

Pa r ágrafo primeiro - O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, no máximo, até o 03 de
dezembro de 2021 , media nte j ustificativa de caráter técnieo previamente apresentada nos autos.

Pa rágrafo segundo - Coneluída a ava liação técnica. o Relatório Circunstanciado de Identificação e
Del imitação será imediatamente remetido à Presidência da Fundação Nacional do índio_ e a remessa
será informada nos autos.

C lá usula Terceira - A Presidência da Fundação Nacional do índio se manifestará sob re o Relat ório
Circunstanciado de ldcntificação e Delimitação, aprovand o ou desaprovando-o fundam enlodamente,
no prazo dc quinze dia s contados da data que o receber, conforme estabelecido expressamente pelo
art. 2°, §7° do Decreto 1.775196.

Parágrafo primeiro - Em sendo aprovado o Relatór io C ircunstanc iado de Ident ificação e
Delimitação , a Presidência da Fundação Nacional do índi o publicará seu resumo no Diário O ficia l da
União e no Diário Oficial do Estado do Pará, acompanhado de memorial desc ritivo e mapa da área,
devendo a publicação ser afixada na sede da Prefcitura Mun ic ipal da situação do imóvel, dentro do
mesmo prazo assi nalado no caput, con forme estabe lecido expressamente pelo art, 2°, §7° do Decreto
1.775196.

Clá us ula Quarta - A Fundação Nacional do lnd io apresentará nos autos relatór io semestral
simplificado co m descrição resumida das aLividades realizadas no período, deve ndo ser concedida
vista dos relatórios ao Ministé rio Público Federal.

11 . DA HOMOLOGAÇÃO JUDI CIAL DO AJUSTE

C lá usula Quinta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Ju izo da
Primei ra Vara Federa l da Subseção de Santarém. para que o ajuste gere os seus efei tos j urtdicos.

Pará grafo primeiro - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos j urídicos a partir da data de
sua homologa ção j udicial.
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Pa rágrafo se gundo - A presente co nciliação extin gue o processo com exame do mérito.

Dito isco, por estare m as partes ajustadas e comp romissada s, firmam a presente conciliação, a qua l terá
efic ácia de título executivo j udicial, nos termos dos artigos.

PRO CURADO R FEDERA L

PROCURADORA DA REPÚBLICA

JUIZ FEDERAL


