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SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 1002552-77.2020.4.01.3904 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI e outros 
  

 SENTENÇA 
 

1. Relatório
 

O Ministério Público Federal ajuizou a presente ação civil pública em
desfavor da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, pretendendo liminarmente a concessão das
seguintes providências: i) que se suspenda, incidentalmente, os efeitos 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; ii) que 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 sob a área de jurisdição da Subseção Judiciária
de Castanhal/PA 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; iii) que 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 sob a área
de jurisdição da Subseção Judiciária de Castanhal/PA 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; iv) que a FUNAI, sob pena de multa
diária de R$100.000,00 (cem mil reais), mantenha ou, no prazo de 24 horas, inclua no
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SICAR, além das terras indígenas homologadas, terras dominiais indígenas plenamente
regularizadas e reservas indígenas, as terras indígenas sob a área de jurisdição da
Subseção Judiciária de Castanhal/PA 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; v) que 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 sob a área
de jurisdição da Subseção Judiciária de Castanhal/PA 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; vi) que o INCRA, sob pena de multa
diária de R$100.000,00 (cem mil reais), como gestor do Sistema de Gestão Fundiária –
SIGEF, providencie, no prazo de 24 horas, os meios técnicos necessários para o imediato
cumprimento da decisão judicial.
 

Constam como pedidos definitivos: confirmação da tutela de urgência e a
procedência da ação para o fim de: i) declarar, incidentalmente, a nulidade da Instrução
Normativa/FUNAI n. 09, de 16 de abril de 2020; ii) condenar a FUNAI  a manter ou incluir
no SIGEF, além das terras indígenas homologadas, terras dominiais indígenas
plenamente regularizadas e reservas indígenas, as terras indígenas sob a área de
jurisdição da Subseção Judiciária de Castanhal/PA 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; iii) condenar a FUNAI a considerar,
para a 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 sob a área de jurisdição da Subseção Judiciária de
Castanhal/PA 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; iv) condenar a FUNAI a manter ou incluir no SICAR, além das terras indígenas
homologadas, terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas indígenas,
as Terras Indígenas sob a área de jurisdição da Subseção Judiciária de Castanhal/PA 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; v)
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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 sob a área de jurisdição da Subseção Judiciária de Castanhal/PA 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.
 

Conforme consta da inicial, no dia 22 de abril de 2020 foi publicada a
Instrução Normativa FUNAI n. 09, de 16 de abril de 2020, destinada a disciplinar “o
requerimento, análise e emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites em
relação a imóveis privados”, além de revogar a Instrução Normativa FUNAI n. 03, de
20/4/2012, esta veiculadora da previsão de 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”.
 

Aduz o autor que a norma revogada apresentava espectro mais amplo que o
atual instrumento, uma vez que, ao contrário do tratado pela atual normativa que apenas
se refere à expedição de documento destinado a certificar que os imóveis de possuidores
particulares respeitam os limites das terras indígenas homologadas, reservas indígenas e
terras dominiais indígenas plenamente regularizadas (Declaração de Reconhecimento de
Limites – DRL), além de esclarecer 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, o antigo disciplinava a
expedição de documento certificador de limites não somente para as terras indígenas
cartorialmente registradas com tal denominação, mas também para aquelas áreas
reivindicadas e ainda em processo de identificação, delimitação e demarcação,
constatação que apontaria que a atual normativa infringiria a publicidade e a segurança
jurídica, uma vez que desconsideraria absolutamente as terras indígenas delimitadas, as
terras indígenas declaradas, as terras indígenas demarcadas fisicamente e as terras
indígenas interditadas, com restrições de uso e ingresso de terceiros, para a proteção de
povos indígenas em isolamento voluntário.
 

Por conseguinte, a Instrução Normativa FUNAI n. 09, segundo
expressamente consignado pelo autor: (i) contraria o caráter originário do direito dos
indígenas às suas terras e a natureza declaratória do ato de demarcação; (ii) cria indevida
precedência da propriedade privada sobre as Terras Indígenas, em flagrante ofensa ao
art. 231, §6º, da Constituição, cuja aplicabilidade se impõe inclusive aos territórios não
demarcados; (iii) contraria a Convenção n. 169 da OIT, a Declaração das Nações Unidas
Sobre os Direitos dos Povos Indígenas e as decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos; (iv) viola os princípios da publicidade e da legalidade; (v) vai de encontro à
Informação Técnica n. 26/2019/ASSTEC-FUNAI, ao Parecer n. 00044/2019/ COAF/PFE-
FUNAI/PGF/AGU e às conclusões do Acórdão n. 727/2020, do Tribunal de Contas da
União; (vi) não passou por processo de consulta prévia, livre e informada com os povos
indígenas interessados, como assegura o art. 6, 1, a, da Convenção n. 169 da OIT; (vii)
representa indevido retrocesso na proteção socioambiental; (viii) incentiva a grilagem de
terras e os conflitos fundiários; e (ix) configura comportamento contraditório, vedado pela
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tutela da confiança e pelo dever de boa-fé.
 

Em contestação conjunta, os réus alegaram a necessidade de reunião do
presente feito a ação popular ajuizada na Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista a
identidade de objetos suscitar a ocorrência do fenômeno processual da conexão, além de
reclamar a mesma solução o fato de o primeiro juízo encontrar-se prevento em razão de
sua competência funcional decorrente do local do dano. Afirmaram que a norma
impugnada detém finalidade exclusiva de atestar os limites dos imóveis dos particulares,
nada dispondo acerca de eventual legitimidade da posse ou domínio. Apresentaram
considerações sobre o SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), esclarecendo tratar-se de
banco de dados sob a gestão do INCRA que dispõe de informações fundiárias sobre
imóveis rurais, sem que detenha finalidade de reconhecimento de domínio ou ratificação
da exatidão dos limites e confrontações indicados, tampouco a prerrogativa de dispensar
a qualificação registral. Alegaram o cabimento da revogação da instrução normativa
anterior para se evitar restrições injustificadas à propriedade privada e condenação da
Administração ao pagamento de indenizações aos particulares prejudicados, conforme
sinalização favorável de sua procuradoria jurídica, bem como a necessidade de
observância da hierarquia de outras normas de status superior. Destacaram que o
ordenamento constitucional somente conferiria proteção às terras tradicionalmente
ocupadas pelos indígenas, qualificação não detida pelas áreas a ainda serem constituídas
em favor de tais populações e pelas terras dominiais em procedimento de regularização,
o que demonstraria a impossibilidade de se restringir a propriedade privada com base em
presunção de lesão a direito originário indígena. Asseveraram a natureza declaratória do
ato demarcatório, cujos efeitos somente seriam observados após a conclusão do
respectivo processo administrativo. Negaram a existência de atentado à publicidade ou
segurança jurídica em razão da vigência do novo instrumento normativo. Salientaram a
inocorrência de ofensa a qualquer norma constitucional ou legal e a vedação à atuação
judiciária com viés legiferante (doc. 260487369).
 

Deferiu-se parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, 
suspendendo a aplicação da Instrução Normativa/FUNAI n. 09, de 16 de abril de 2020, à
terra indígena localizada no território abrangido pela jurisdição desta Subseção Judiciária
cujo procedimento demarcatório ainda não foi finalizado (Terra Indígena Jeju e Areal),
determinando à FUNAI que proceda à inclusão da mesma ou a mantenha no SIGEF e
SICAR, e a leve em consideração quando da emissão de DRL, bem como, ao INCRA,
que adote como critério de análise de sobreposição realizada por seus servidores
cadastrados no SIGEF a referida terra indígena. Na mesma decisão, indeferiu-se o pedido
de reunião de feitos realizado pelos réus em razão da suposta conexão com outra
demanda em trâmite em juízo diverso (doc. 327301421).
 

Juntados memoriais finais dos réus no doc. 379302349, ao passo que os do
autor constam do doc. 399576348, ocasião em que requereu providências para o efetivo
cumprimento da decisão liminar, tida por descumprida pelos demandados.
 

É o que importa relatar.
 

2. Fundamentação
 

Conforme anotado por ocasião da apreciação do pedido de tutela de
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urgência, observa-se tanto dos termos do instrumento normativo impugnado quanto da
manifestação dos demandados a clara opção pela defesa dos interesses de particulares
em detrimento dos interesses indígenas e, por conseguinte, do próprio patrimônio público,
numa aparente inversão de valores e burla à missão institucional daqueles entes.
 

Deveras, ao tratar da emissão de Declaração de Reconhecimento de Limites,
documento destinado a fornecer aos proprietários ou possuidores privados a certificação
de que os limites de seu imóvel respeitam os limites das terras indígenas, a instrução
normativa impugnada restringe seu cabimento somente para os casos de confrontação
com terra indígena homologada ou regularizada, reservas indígenas e terras indígenas
dominiais havidas por qualquer forma de aquisição do domínio, de propriedade da
comunidade indígena, deixando consignado que não caberia à FUNAI a produção de
qualquer documento que restrinja a posse de imóveis privados quando considerados
estudos de identificação e delimitação de terras indígenas ou constituição de reservas
indígenas (arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 4º, IN FUNAI n. 9/2020), disciplinamento divorciado do
tratamento conferido ao tema pelo art. 231 da Constituição Federal, uma vez que refoge a
este dispositivo de superior hierarquia a exegese de que o procedimento demarcatório
possui natureza constitutiva:
 

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. 
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§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
 

De seu turno, o art. 25 da Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio), como prova de sua
recepção pelo ordenamento constitucional superveniente à sua vigência, apresenta
disposição conforme àquela norma superior:
 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente
das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal,
independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência
aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade
da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido
órgão, tomar qualquer dos Poderes da República.
 

Impende registrar que entendimento no sentido manifestado acima fora
adotado pelo relator do A.I. n. 1018884-94.2020.4.01.0000, ao conceder a antecipação da
tutela recursal em caso em tudo semelhante ao discutido no presente feito, conforme se
observa do seguinte trecho da fundamentação adotada na ocasião (TRF1; 6ª TURMA;
Rel. Desemb. JOÃO BATISTA MOREIRA; Julg. 30/6/2020):
 

“O agravante e os agravados divergem inteiramente sobre se a Instrução Normativa n.
09/2020 fere ou não o princípio da segurança jurídica. FUNAI e INCRA alegam que a
Declaração de Reconhecimento de Limites deve levar em conta apenas as terras
indígenas demarcadas e homologadas. De sua vez, o MPF alega que o regulamento
“acaba por violar os direitos originários dos povos indígenas às terras tradicionalmente
ocupadas por eles, bem como o caráter declaratório da demarcação, assim
reconhecido pelo STF.
 
Dessa forma, a IN nº 09/2020 contraria normas constitucionais a respeito da matéria
(artigo 231, § 6º, da Constituição da República), uma vez que possibilita a precedência
e a sobreposição de títulos privados em territórios indígenas, dificultando ainda mais a
tramitação dos processos demarcatórios e repercutindo em negócios jurídicos”.
 
Pois bem.
 
No paradigma "Raposa Serra do Sol", decidiu o Supremo Tribunal Federal que "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).
 
Em exame preliminar, quer parecer que o princípio subjacente a esse julgado, no
sentido de que a tutela dos “direitos dos índios sobre as terras” é de natureza
declaratória e não constitutiva, põe em xeque o alegado objetivo dos agravados de
conferir segurança jurídica na titulação de áreas a partir da IN n. 09/2020. Parece
medianamente claro que “área em estudo de identificação e delimitação; Terra
indígena delimitada, com os limites aprovados pela FUNAI; Terra indígenas declarada,
com os limites estabelecidos pela Portaria Declaratória do Ministro da Justiça; Terra
indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção de índios
isolados)” podem levar ao reconhecimento dos “direitos dos índios” e, de
consequência, a nulidade de todos os “pretensos direitos” de particulares sobre a área
em questão.
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Nesta Corte já se decidiu que a tão-só deflagração do processo de demarcação afasta
direito de posse contrário aos indígenas: “amparando-se a pretensão possessória em
título dominial passível de ser declarado nulo, de pleno direito, após conclusão do
processo de demarcação de terras indígenas em que se encontra localizado o imóvel
objeto do litígio, afigura-se prematura a concessão de tutela jurisdicional assecuratória
da sua posse ao detentor do suposto título de propriedade, sob pena de violação ao
princípio da segurança jurídica". (AC 0000473-57.2015.4.01.3310/BA, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de
05/10/2017).
 
A omissão da FUNAI quanto à existência de componente indígena já gerou dever de
indenizar: “Certidão expedida pela FUNAI, em 1975, pela qual não haveria
‘conhecimento da existência de aldeamento indígenas na área da peticionária’ (...)
induziu as partes autoras à compra das terras, devendo a Autarquia Federal
responder pelas perdas e danos decorrentes do negócio”, mediante “ressarcimento
dos valores pagos na compra dos imóveis, devidamente atualizados” (AC 0062361-
10.2008.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, TRF1 –
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 30/07/2010 PAG 27).
 
Serve de arremate a esse juízo jurisprudência, também desta Corte, no sentido de
que mesmo as terras indígenas já demarcadas e homologadas podem ser objeto de
revisão, v.g.: AC 0013569-68.2012.4.01.3400, JUIZ FEDERAL MARCELO VELASCO
NASCIMENTO ALBERNAZ (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, Re-DJF1 05/12/2018
PAG. Ou seja, a demarcação e homologação, por si sós, não afastam a possibilidade
de que os limites da terra indígena sejam ampliados.
 
Nesta avaliação prefacial, são relevantes os fundamentos do agravo, pois, de acordo
com a jurisprudência, o regulamento combatido pode, sim, gerar situações de penosa
insegurança jurídica para índios e não índios e ainda acarretar responsabilização da
Administração por omissão”.
 

Ademais, impende salientar que a existência de territórios indígenas ainda
não definitivamente regularizados em favor dos povos que os reivindicam, ao que tudo
indica, constitui pendência atribuível à morosidade da própria demandada, conforme se
infere do disposto nos arts. 65 da Lei 6.001/73 (O Poder Executivo fará, no prazo de cinco
anos, a demarcação das terras indígenas, ainda não demarcadas) e 67 do ADCT (A
União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da
promulgação da Constituição), não se afigurando admissível que a mesma, valendo-se de
sua conduta omissiva, não leve em consideração a existência de processos ainda não
finalizados de delimitação de territórios, comportamento que, ao contrário do noticiado
intuito de combater insegurança jurídica, contraditoriamente a insufla, além de
potencializar a ocorrência de conflitos fundiários.
 

Importa ainda mencionar que as declaradas finalidades da nova disciplina
trazida pela norma impugnada, conforme informado em contestação (doc. 260487369),
dentre as quais “o pleno exercício da propr iedade pr ivada”  e evi tar “a
desproporcionalidade de impedir a certificação de imóvel particular sem a certeza
inequívoca das poligonais da Terra Indígena em estudo”, aparentam não se coadunar
com as razões legais da própria criação da autarquia indigenista, expressamente
manifestadas no art. 1º da Lei 5.371/67:
 

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:
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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;
 
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. 
 

Aliás, ainda que admitida a utilização do instrumento normativo impugnado
para a defesa da propriedade privada como forma de fomentar a segurança jurídica e
evitar o surgimento de conflitos fundiários envolvendo indígenas e não indígenas,
restariam patentes sérias dúvidas acerca da aptidão da norma para alcançar tal
desiderato, uma vez que eventuais títulos de propriedade incidentes sobre terra indígena
serão fatalmente anulados após o reconhecimento desta circunstância, o que,
contraditoriamente, poderá ensejar o surgimento de mais conflitos ou recrudescer
animosidades latentes ou mantidas em grau de relativo controle, haja vista a falsa
impressão de regularidade decorrente da emissão de documento certificador de domínio
em princípio livre de qualquer anotação restritiva, havendo ainda a possibilidade de
imposição de prejuízo ao erário em virtude das indenizações devidas pelas benfeitorias
realizadas nos locais retomados em favor dos indígenas.
 

Em corroboração ao disposto no parágrafo anterior, destacam-se os
seguintes julgados recentes proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESCARACTERIZAÇÃO. DEMARCAÇÃO DE
TERRA INDÍGENA. ATO DECLARATÓRIO DE POSSE IMEMORIAL. NÃO
PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
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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, ressalvado o direito
de indenização pelas benfeitorias de boa-fé erigidas pelos ocupantes (CR, art. 231). 2.
Perícia histórico-antropológica confirmou que as propriedades reclamadas inserem-se
nas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, não se tratando de aldeamento
extinto; que os índios Rikbaktsa sempre exerceram ocupação do local, utilizando as
terras para suas atividades produtivas, sendo também essenciais à preservação das
condições necessárias à reprodução dessa sociedade, tanto do ponto de vista
material como imaterial. 3. A área compreendida na Terra Indígena Escondido sempre
foi ocupada por indígenas, muito antes da titulação pelo Estado de Mato Grosso, sem
que se possa cogitar de abandono que permita sua caracterização como terras
devolutas ou autorize a apropriação por colonos e fazendeiros. Trata-se de território
tradicionalmente ocupado por índios, na concepção do texto constitucional de 1988,
constituindo o habitat dessas populações. 4. Nesse contexto, a existência de eventual
registro imobiliário de terras indígenas em nome do particular qualifica-se como
situação juridicamente irrelevante e absolutamente ineficaz, pois, em tal ocorrendo,
prevalece o comando constitucional que declara nulo e sem nenhum efeito jurídico
atos que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras
tradicionalmente habitadas por silvícolas. 5. A nulidade dos títulos dominiais,
decorrente da aquisição ilegítima de imóveis, afasta a incidência do instituto da
desapropriação indireta. Isso porque "não está em jogo, propriamente, o conceito de
posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos: trata-se do habitat de um
povo" (Voto do Ministro V. Nunes Leal, RE 44.585-MT, 1961). Impossibilidade de
aplicação da regra do direito privado por se tratar de área que consta como reserva
indígena devidamente demarcada desde 1994. 6. Não provimento da apelação.
 
(AC 0003431-73.2002.4.01.3600; Rel. Desemb. MONICA SIFUENTES; TERCEIRA
TURMA; Julg. 22/04/2020)
 
 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO TÍTULO DE
PROPRIEDADE. TERRA INDÍGENA. EXTINÇÃO. NÃO PROVIMENTO DA
APELAÇÃO. 1. Sentença extintiva de cumprimento de sentença em desapropriação
por utilidade pública de área de 29 hectares, integrante da gleba Pitinga, declarada de
utilidade pública pelo Decreto 85.898 de 13/04/1981, para a formação do reservatório
da Usina Hidrelétrica de Balbina. 2. A ação de desapropriação por utilidade pública é o
procedimento judicial de cunho executório (a fase declaratória de utilidade pública é
administrativa) que visa cumprir o preceito constitucional da indenização do imóvel
pelo preço justo, mediante contraditório e ampla defesa. A lide é limitada ao preço.
Não há discussão de mérito e, portanto, coisa julgada material sobre o domínio do
imóvel, seja contra, seja a favor da parte. 3. O pressuposto do pagamento da
indenização pela desapropriação é a prova cabal, límpida e indiscutível da
propriedade. Não há de se indenizar quem não prova ser o efetivo titular do domínio
do imóvel expropriado. 4. As provas carreadas pelo MPF e pela FUNAI evidenciou
que o exequente não é o proprietário do imóvel. A área expropriada era de ocupação
tradicional, imemorial pelos índios Waimiri-Atroari, há indicativos históricos registrados
desde o Século XIX a respeito de sua presença na região, inclusive na área objeto da
ação, que foi alagada e forçou o deslocamento dos indígenas. 5. Patente a nulidade
das outorgas feitas pelo Estado do Amazonas de mais de cem lotes de 3.000
hectares, na década de 1970, a terceiros que jamais exerceram qualquer atividade na
área (incluindo o exequente). Comprovação de que grande parte foi outorgada, por
preço vil, a numerosos testas de ferro que, afinal, as transferiam aos verdadeiros e
poucos donos, que aglutinavam as áreas expropriadas. Uma forma de burlar a
exigência da Constituição de 1967, art. 164, parágrafo único, de que não seria feita,
sem prévia aprovação do Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas
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com área superior a 3.000 hectares. 6. 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,
ressalvado o direito de indenização pelas benfeitorias de boa-fé erigidas pelos
ocupantes (CR, art. 231). 7. As terras objeto desta ação são terras imemoriais
indígenas e, por essa razão, não são passíveis de alienação, sendo nula toda e
qualquer outorga de títulos dominiais sobre elas, que não perdem referida
característica pela demora na sua demarcação, haja vista que a demarcação tem
efeito meramente declaratório. 8. A existência de eventual registro imobiliário de terras
indígenas em nome do particular qualifica-se como situação juridicamente irrelevante
e absolutamente ineficaz. Prevalece o comando constitucional que declara nulo e sem
nenhum efeito jurídico atos que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação
de terras tradicionalmente habitadas por silvícolas. 9. As razões de fato e de direito
ora expostas são suficientes para dar certeza da absoluta nulidade do título
apresentado pelo exequente, devendo ser mantida a extinção da execução. 10. Não
provimento da apelação.
 
(AC 0001768-96.2000.4.01.3200; Rel. Desemb. MONICA SIFUENTES; TERCEIRA
TURMA; Julg. 22/04/2020)
 

É certo que não se está a defender a promoção cega de qualquer interesse
que diga respeito aos povos indígenas, haja vista a necessidade de conciliação dos
diversos outros direitos igualmente de matiz constitucional respeitantes aos demais
agrupamentos constituintes da população nacional; porém, há que se resguardar a
própria razão de existir da autarquia demandada e toda e a disciplina constitucional e
legal construída sobre o tema, circunstância que não fora levada em consideração
quando da elaboração da norma impugnada.
 

Cumpre registrar que para além do fato de a instrução impugnada não
permitir alcançar a finalidade social para a qual alegadamente fora concebida, nos termos
registrados ao longo destes arrazoados, milita igualmente para a caracterização de sua
inconformidade para com o ordenamento jurídico o modelo hierarquizado de organização
das diversas espécies normativas vigente no país, em virtude do qual a norma inferior
obrigatoriamente deverá manter-se harmônica com as disposições da norma
imediatamente superior, e todas elas harmonizadas com o que dispõe a Lei Maior.
 

A espécie normativa objeto da demanda é definida por Diógenes Gasparini
como sendo “(...) a fórmula mediante a qual os superiores expedem normas gerais, de
caráter interno, que prescrevem o modo de atuação dos subordinados em relação a certo
serviço” (Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva. p. 87).
 

Como informa o excerto da lição do ilustre administrativista, trata-se de
espécie normativa subalterna, secundária, de alcance naturalmente limitado ao âmbito de
determinado órgão ou repartição pública, características que permitem afirmar que seu
parâmetro de validade deverá ser buscado não no ápice do ordenamento (Constituição
Federal), mas sim na norma que lhe confere diretamente razão de existir – no caso em
questão, a Lei 6.001/73 e o Decreto n. 1.775 de 8 de janeiro de 1996, como consta de seu
 “considerando”:
 

“O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 7.056, de 28 de dezembro de
2009, bem como pelo inciso XVI, do art. 241, do Regimento Interno, aprovado pela
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Portaria nº 666, de 17 de julho de 2017, e considerando a necessidade de estabelecer
regras sobre a manifestação da entidade quanto à incidência e confrontação de
imóveis rurais em terras indígenas tradicionais homologadas, reservas indígenas e
terras dominiais de comunidades indígenas, com fundamento na Lei nº. 6.001, de 19
de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio) e no Decreto Nº 1.775 de 8 de janeiro de
1996, resolve:”      
 

Desta forma, não se trata de uma questão de inconstitucionalidade, como
defende o autor em sua narrativa inaugural, mas sim de ilegalidade, uma vez que a
desconformidade verificada na hipótese – consubstanciada na incompatibilidade da
proposta privatística da norma subalterna em relação à vocação publicista da Lei
6.001/73, especialmente o disposto em seu Título III (dispõe sobre as terras indígenas) –
toma como parâmetro a lei ordinária, de maneira que a ausência de respaldo legal
caracterizada apenas reflexamente atenta contra o conteúdo de normas constitucionais;
ou seja, há incompatibilidade, porém, ante a ausência de autonomia normativa do
instrumento impugnado, inexiste potencial para se caracterizar uma crise de
(in)constitucionalidade.  
 

Os seguintes julgados proferidos pela Suprema Corte Nacional, realizada a
adaptação atinente ao controle de validade normativa passível de ser exercido nesta
instância judiciária (controle difuso), corroboram o entendimento encerrado nos
parágrafos precedentes:
 
 
  

(...) INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LEI E CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO. Se a instrução normativa, em decorrência de má interpretação das leis e
de outras espécies de caráter equivalente, vem a positivar uma exegese apta a
romper a hierarquia normativa que deve observar em face desses atos estatais
primários, aos quais se acha vinculada por um claro nexo de acessoriedade, viciar-se-
á de ilegalidade – e não de inconstitucionalidade - , impedindo, em consequência, a
utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata. (...) O
eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que se acha
materialmente vinculado poderá configurar insubordinação administrativa aos
comandos da lei. Mesmo que desse vício jurídico resulte, num desdobramento ulterior,
uma potencial violação da carta magna, ainda assim estar-se-á em face de uma
situação de inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não
se revela possível em sede jurisdicional concentrada. (ADI 1347 MC; Rel. Min. Celso
de Mello; Tribunal Pleno; Julg. 5/9/1995; Dj 1/12/1995)
 
 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...) PORTARIA 404/2012
DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). AUSÊNCIA DE
NORMATIVIDADE PRIMÁRIA. DESCABIMENTO. (...) 2. A ação direta de
inconstitucionalidade não é meio processual idôneo para afirmar a validade
constitucional de determinado ato normativo quando, para chegar a esse veredicto, é
necessário avaliar, preliminarmente, se ele é compatível com o ordenamento legal
aplicável. (...) (ADI 4819 AgR; Rel. Min. Alexandra de Moraes; Tribunal Pleno; Julg.
12/11/2018; PROCESSO ELETRÔNICO; DJe-245; Publ. 20/11/2018)
 

Portanto, há elementos fáticos e jurídicos suficientes a corroborar a existência
do direito invocado pelo autor, haja vista a insegurança jurídica presumidamente advinda
da aplicação do novel instrumento normativo, com potencial de fomentar conflitos
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fundiários envolvendo populações indígenas e particulares na área desta Subseção
Judiciária.
 

Há que se frisar que, considerando o recorte fático realizado pelo autor para
fins de adaptação da demanda aos interesses das populações indígenas efetivamente
existentes na região abrangida pela jurisdição deste juízo, desnecessário o acolhimento
do extenso rol de providências elencadas na inicial, mostrando-se suficiente que se
determine medida apta a assegurar a não ocultação do sistema de gestão fundiária da
terra indígena identificada como em fase de procedimento demarcatório ainda não
concluído (T.I. Jeju e Areal), bem como de eventuais outras atualmente em fase de
reivindicação e/ou reconhecimento existentes na mesma base territorial.
 

Quanto ao alegado descumprimento da decisão liminar proferida neste feito,
consoante afirmado pelo autor no doc. 399576348, impende trazer a lume excertos da
manifestação dos demandados no doc. 351885422, no qual informam as providências
adotadas para atendimento da ordem expedida:
 

“1. Após cordiais cumprimentos, reporta-se ao Despacho DPT (2521116)
c o m u n i c a n d o  e s t e  s e t o r  s o b r e  o  c o n t e ú d o  d a  C o t a  n .
01307/2020/COAF/PFE/PFEFUNAI/PGF/AGU (2517477) e solicitando as providências
necessárias, para informar o que se segue.
 
2. A decisão proferida nos autos nº 1002552-77.2020.4.01.3904 foi devidamente
cumprida pelo setor técnico de geoprocessamento da FUNAI de modo que identificou-
se que na região de abrangência da decisão judicial constam como não homologadas
as reivindicações Jeju e Areal. Estas duas reivindicações estão sendo objeto de
estudos de identificação e delimitação nos moldes do Decreto 1775/1996, no entanto,
são estudos ainda não finalizados e assim não foram ainda produzidos os relatórios
finais desses estudos, os quais, ao fim e ao cabo, apresentam a área (polígono)
delimitada como terra indígena.
 
3. Assim, as reivindicações Jeju e Areal se tratam de áreas que ainda não possuem
polígonos, ou seja não possuem ainda estudos de identificação e delimitação
concluídos e por conta disso não possuem ainda área delimitada pois é na conclusão
e aprovação dos estudos que o grupo técnico designado entrega como resultado do
trabalho a área delimitada.
 
4. Portanto, como não há polígono ainda resultante dos estudos, não há ainda
polígono definido para ser inserido no SIGEF e SICAR, visto que o desenho (que faz
parte das conclusões do grupo técnico coordenado por antropologo) da área quem irá
proporcionar é o grupo técnico designado ao final de seus trabalhos e, apenas neste
final será portanto concluído qual é o tamanho e formato dessas áreas e entregue a
poligonal resultante dos estudos e só neste momento será possível inserir a poligonal
no SIGEF e SICAR.
 
5. Por fim, informa-se que todas as terras indígenas homologadas, regularizadas e
dominiais indígenas na região de abrangência da decisão estão inseridas no SIGEF e
SICAR e identificou-se apenas como não homologadas as reivindicações Jeju e Areal,
as quais ainda não tiveram seus estudos concluídos e, como discutido acima, não
possui ainda poligonal resultante dos estudos”.   
 

 
  

Sinteticamente, consta da manifestação destacada a informação de que
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apenas as terras indígenas homologadas e regularizadas estão sendo inseridas no
SIGEF e SICAR, o que na prática corresponde a uma verdadeira confissão de
descumprimento da ordem liminar.
 

Ora, continuar a ignorar nos sistemas registrais os territórios reivindicados por
povos indígenas desta região em razão de não terem sido concluídos os respectivos
processos de homologação implica por via transversa conferir validade e eficácia ao
instrumento normativo impugnado, cuja higidez fora afastada por este juízo desde a
prolação da decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência.
 

Impende salientar que não impressiona a alegação de impossibilidade de
execução da ordem em razão do não colhimento das poligonais para posterior inserção
nos sistemas, haja vista a absoluta impropriedade de se acatar como justificativa para a
omissão uma outra omissão injustificada, como permite afirmar o fato de as providências
necessárias ao reconhecimento do território reivindicado em questão perdurarem pelo
período de praticamente duas décadas, como se infere das razões elencadas quando do
julgamento neste juízo da ação n. 2237-13.2013.4.01.3904, ocasião em que a ré fora
condenada a promover a finalização das providências prévias necessárias ao
procedimento demarcatório.     
 

Entende-se que,  embora obviamente inexis tam as pol igonais
correspondentes à terra indígena homologada – visto que tal reconhecimento ainda não
ocorrera – nada impede que as marcações adotem como parâmetro a dimensão do
território reivindicado e ainda em fase de reconhecimento, como, aliás, previa a instrução
normativa revogada pelo instrumento impugnado neste feito (IN FUNAI n. 03 de
20/4/2012):
 

Art. 1º. A emissão dos documentos denominados Atestado e Declaração de
Reconhecimento de Limites, que se referem à localização de imóvel rural particular
em relação a terras indígenas, será processada de acordo com as normas
estabelecidas na presente Instrução.
 
§ 1º O Atestado Administrativo se destina a atestar a situação de imóveis de terceiros
em relação às terras indígenas regularizadas ou em processo de demarcação.
 
§ 2º A Declaração de Reconhecimento de Limites se destina a fornecer, aos
proprietários de imóveis rurais, a mera certificação de que foram respeitados os limites
com os imóveis confinantes de propriedade da União e de posse permanente
destinados a indígenas.
 

Portanto, não há como acatar a alegação de que houve cumprimento da
ordem liminar, pelo contrário, resta confessado o descumprimento e, por conseguinte,
justificada a aplicação das sanções pecuniárias estipuladas naquela ocasião, no valor
máximo previsto, cuja execução deverá aguardar a definitividade do julgado.
 

Ademais, ante a constatação da insuficiência da medida anterior para impelir
os demandados ao cumprimento da tutela de urgência – ratificada nesta ocasião
mediante cognição exauriente dos fatos narrados na inicial e em razão da permanência
do mesmo quadro de urgência descrito na decisão liminar – necessária a majoração da
reprimenda pecuniária para o valor de R$ 500.000,00, consoante autoriza o art. 537, § 1º
do CPC, sem prejuízo de posterior imposição de multa pessoal ao(s) agente(s)
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recalcitrante(s) e responsabilização na esfera penal.   
 

Outrossim, embora não se evidencie inadequação no prazo anteriormente
assinalado para o cumprimento da ordem, as atuais circunstâncias anormais decorrentes
da pandemia que assola o país autorizam a concessão de novo prazo para a execução
da tutela de urgência, ainda que mais dilargado, entendimento consonante com o
princípio da razoabilidade, dada a maior dificuldade atualmente verificada para a
mobilização de servidores e a redução do número daqueles atualmente em trabalho
presencial e/ou de campo.
 

3. Dispositivo
 

Ante o exposto:
 

a) declaro a inexecução da ordem liminar proferida neste feito e, por
conseguinte, a incidência das sanções pecuniárias dispostas na respectiva decisão, no
seu grau máximo, cuja exigibilidade permanecerá suspensa até a definitividade do
julgado, nos termos do art. 537, § 3º do CPC;
 

b) ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando aos
réus que, no prazo de 90 dias, providenciem a inclusão da Terra Indígena Jeju e Areal 
(em fase de reconhecimento) no SIGEF e SICAR, bem como a tomem em consideração
quando da emissão de DRL, adotando como critério de análise de sobreposição o referido
território, sob pena de multa no valor de R$ 500.000,00;
 

c) julgo procedente o pedido extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos o art. 487, I do CPC, de forma que:
 

c.1) declaro incidentalmente a ilegalidade e, por conseguinte, a nulidade da
Instrução Normativa FUNAI n. 09, de 16 de abril de 2020;
 

c.2) condeno os réus a incluir e manter no SIGEF e no SICAR as terras
indígenas localizadas no território abrangido pela jurisdição desta Subseção
Judiciária, especialmente a Terra Indígena Jeju e Areal, independentemente do estágio
do respectivo procedimento demarcatório ou de reconhecimento (terras indígenas
homologadas, terras dominiais indígenas plenamente regularizadas, reservas indígenas,
terras formalmente reivindicadas por povos indígenas, áreas em estudo de identificação e
delimitação, terra indígena delimitada, terra indígena declarada, terra indígena com
portaria de restrição de uso para localização e proteção de índios isolados), bem como
que as tomem em consideração quando da emissão de DRL, adotando como critério de
análise de sobreposição tais territórios.  
 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante dispõe o
art. 18 da Lei 7.347/85.
 

Sentença sujeita ao reexame necessário (artigo 19 da lei 4.717/65).       
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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 CASTANHAL, 14 de dezembro de 2020.
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