
MPF EM DEFESA DAS TERRAS INDÍGENAS
19/4/2013

ACP 2089-86.2013.4.01.3100
(PR/AP)

Saiba mais

→ liminar não concedida
→ AI 0034609-87.2013.4.01.0000

do MPF – perda do objeto –
baixado

→ sentença procedente em parte
→ apelação pendente

(link da inicial)
(link da ACP) (link do AI) (link da

Apelação)

ACP 6772-60.2013.4.01.3200
(PR/AM)
Saiba mais

→ liminar concedida
→ AI 0029219-39.2013.4.01.0000
da União – convertido em retido –

pendente
→ AI 0032290-49.2013.4.01.0000

da FUNAI – pendente
→ AI 0003210-

06.2014.4.01.0000 da FUNAI –
negado provimento ao agravo

regimental – baixado
→ sentença procedente
→ apelação pendente

(link da inicial) (link da ACP)
(AI da União) (AI da FUNAI)

(AI da FUNAI) (link da apelação)

ACP 6773-45.2013.4.01.3200
(PR/AM)
Saiba mais

→ liminar concedida
→ AI 0032291-34.2013.4.01.0000

da FUNAI – suspendeu o
cumprimento da decisão agravada

até o julgamento da ACP –
pendente

→ sentença pendente

(link da inicial)
(link da ACP)

(AI da FUNAI)

ACP 6774-30.2013.4.01.3200
(PR/AM)
Saiba mais

→ liminar concedida
→ AI 0042537-

89.2013.4.01.0000da FUNAI –
negado – baixado

→ AI 0043606-59.2013.4.01.0000
da União – negado – baixado

→sentença procedente
→ apelação pendente

(link da inicial) (link da ACP)
(AI da FUNAI) (AI da União) 

(link da Apelação)

ACP 1160-17.2013.4.01.3306
(PRM de Paulo Afonso)

Saiba mais

→ liminar concedida
→ AI 0013329-26.2014.4.01.0000

do INCRA - pendente
→ sentença pendente

(link da ACP) 
(AI do INCRA)

ACP 1178-38.2013.4.01.3306
(PRM de Paulo Afonso)

Saiba mais

→liminar: juiz deixou para
apreciar a matéria apenas na

sentença 
→ AI 0074579-94.2013.4.01.0000

do MPF – perda do objeto –
baixado

→  sentença procedente em parte
→ apelação pendente

(link da ACP) (link do AI)
(link da Apelação)
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http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=11783820134013306&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=745799420134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=11783820134013306&secao=PAF&pg=1&trf1_captcha_id=d27c4744d39bc15d9f75a441c1dd4972&trf1_captcha=nkm8&enviar=Pesquisar
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=133292620144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=11601720134013306&secao=PAF&pg=1&enviar=Pesquisar
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=67743020134013200&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=436065920134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=425378920134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=67743020134013200&secao=AM&pg=1&enviar=Pesquisar
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/acp-6774-30-2013-4-01.3200
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=322913420134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=67734520134013200&secao=AM&pg=1&trf1_captcha_id=875fcdfd29c1bb540a9fd485a185c447&trf1_captcha=kyv3&enviar=Pesquisar
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/acp-6773-45-2013-4-01.3200
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=67726020134013200&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=32100620144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=322904920134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=292193920134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=67726020134013200&secao=AM&pg=1&enviar=Pesquisar
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/6772-60-2013-4-01.3200
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20898620134013100&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20898620134013100&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=346098720134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?trf1_captcha_id=cd7ec0c36a509aa060db82efaf1187df&trf1_captcha=mzb8&enviar=Pesquisar&proc=20898620134013100&secao=AP
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/2012-0000835-35-ats-acp-mineracao-terras-indigenas


ACP 1179-23.2013.4.01.3306
(PRM de Paulo Afonso)

Saiba mais

→ liminar concedida
→ AI 0046262-52.2014.4.01.0000

da FUNAI - pendente 
→ AI 0024092-86.2014.4.01.0000

da União – pendente
→ sentença procedente em parte

→ apelação pendente

(link da ACP)
(AI da FUNAI) (AI da UNIÃO)

(link da Apelação)

ACP 1180-08.2013.4.01.3306
(PRM de Paulo Afonso)

Saiba mais

→ liminar concedida
→ AI 0034440-66.2014.4.01.0000

da UNIÃO – pendente
→ AI 051276-17.2014.4.01.0000

da FUNAI – pendente
→ sentença pendente

(link da ACP) (AI da UNIÃO)
(AI da FUNAI)

ACP 3720-42.2012.4.01.3701
(PRM de Imperatriz)

Saiba mais

→ liminar concedida 
→ AI 0002064-61.2013.4.01.0000

DUCOL – negado
→ Petição 0002900-

86.2013.4.01.3701 (distribuição
por dependência) -  PEDIDO DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE

TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL – indeferido -

Suspensão até posterior sentença
ou decisão na ACP 3720-

42.2012.4.01.3701
→ sentença pendente 

(link da inicial)
(link da ACP) (AI DUCOL)

(link da PETIÇÃO)

ACP 2901-71.2013.4.01.3701
(PRM de Imperatriz)

Saiba mais

→ liminar concedida
→ AI 0020916-02.2014.4.01.0000

do IBAMA – indeferiu a
antecipação da tutela - pendente

→ sentença procedente
→ apelação pendente

(link da inicial)  (link da ACP)
(AI do IBAMA)

ACP 5408-17.2013.4.01.3600 
(PR/MT)
Saiba mais

→ liminar concedida em parte
→ AI 0024752-80.2014.4.01.0000

da União – pendente
→ sentença procedente em parte

→ apelação pendente

(link da ACP) (AI da UNIÃO)
(link da apelação)

ACP 6691-75.2013.4.01.3600
(PR/MT)
Saiba mais

→ sentença procedente em parte
→ ED rejeitados da Associação de

Produtores Rurais Estrela
D’Alva

→ AIs 0058863-
90.2014.4.01.0000, 0058867-
30.2014.4.01.0000, 0058900-
20.2014.4.01.0000, 0060479-
03.2014.4.01.0000, 0060522-
37.2014.4.01.0000, 0058834-

40.2014.4.01.0000 - pendentes
→ AIs 0061129-

50.2014.4.01.0000, 0058868-
15.2014.4.01.0000 – perda do

objeto – baixa
→ AI 0058851-76.2014.4.01.0000

– não conhecido – baixa
→ Apelação pendente

(link da inicial) (link da ACP)
 (link das ações relacionadas no

TRF1)  (link da Apelação)
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http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=66917520134013600&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processoOriginario/listar.php?secao=TRF1&opTrf=pOrig&proc=66917520134013600&uf=MT&enviar=Ok
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processoOriginario/listar.php?secao=TRF1&opTrf=pOrig&proc=66917520134013600&uf=MT&enviar=Ok
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=66917520134013600&secao=MT&pg=1&enviar=Pesquisar
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs-terras-indigenas/sentenca-acp-marcia
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=54081720134013600&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=247528020144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=00054081720134013600&secao=MT&pg=1&enviar=Pesquisar
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=209160220144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?trf1_captcha_id=e24981509226343990c3a990108d527e&trf1_captcha=5k62&enviar=Pesquisar&proc=29017120134013701&secao=ITZ
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/acp-eletronorte
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?trf1_captcha_id=4bd791aecb240a397a0b711196a6caba&trf1_captcha=2vrm&enviar=Pesquisar&proc=29008620134013701&secao=ITZ
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=20646120134010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=00037204220124013701&secao=ITZ&pg=1&enviar=Pesquisar
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/atuacao-do-mpf/acoes-coordenadas-11/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/acpma2802
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=512761720144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=344406620144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=11800820134013306&secao=PAF&pg=1&enviar=Pesquisar
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=11792320134013306&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=240928620144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=462625220144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=11792320134013306&secao=PAF&pg=1&enviar=Pesquisar


ACP 0001336-02.2013.4.03.6002 
(PRM de Dourados/MT)

Saiba mais

→  Sentença: indeferiu a petição
inicial, reconhecendo a prescrição
da pretensão autoral e extinguindo

o feito com resolução de mérito
→ Apelação do MPF provida –

retorno à origem

(link da inicial)  (link da ACP)
(link da Apelação) (Apelação)

ACP 655-78.2013.4.01.3903
(PRM Altamira e PR/PA)

Saiba mais

→ liminar concedida em parte
→ AI 0033689-79.2014.4.01.0000

do MPF – pendente
→ AI 0038007-08.2014.4.01.0000

da Norte Energia – pendente
→ DECLÍNIO - REMETIDO À 9ª

VF DA SEÇÃO PARÁ
→ sentença pendente

(link da ACP- Altamira) (link na
JF-PA) (AI do MPF)

(AI da Norte Energia)

ACP 2237-13.2013.4.01.3904
(PRM de Castanhal/PA)

Saiba mais

→ sentença procedente em parte
(6/12/2016)

(link da ACP)

ACP 0000273-63.2013.4.05.8304
(PRM de Serra Talhada/PE)

Saiba mais

→Sentença – extinto o processo
sem resolução do mérito (a
condenação da União pela
desapropriação indireta dos
imóveis torna sem objeto o

presente feito)
→ Baixado

(link da ACP)

ACP 0000272-78.2013.4.05.8304
(PRM de Serra Talhada/PE)

Saiba mais

→ sentença procedente em parte
→ apelações (FUNAI e MPF)

negadas
→ ED da FUNAI- negado

→ RESP 1613801/PE da FUNAI
admitido, mas ainda pendente

(link da inicial) (link da ACP)
(link da apelação)

(link do RESP)

ACP 0000232-02.2013.4.05.8303
(PRM de Serra Talhada/PE)

Saiba mais

→ liminar não concedida
→ AI do MPF negado

→ sentença procedente em parte
→ Execução de sentença contra a

Fazenda Pública

 (link da ACP) (AI do MPF)

AÇÕES

1) ACP 2089-86.2013.4.01.3100

Dr. Almir Teubl Sanches – Procuradoria da República no Estado do Amapá

Ação civil  pública,  om pedido de tutela  antecipada,  em desfavor  da União e  do Departamento
Nacional  de Produção Mineral  (DNPM), acerca da anulação de processos minerários em terras
indígenas no território do Estado do Amapá"

2) ACP 6772-60.2013.4.01.3200
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http://www5.trf5.jus.br/data/2013/12/00065793120134050000_20131212_5283886.pdf
http://www.jfpe.jus.br/
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=+1613801&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
http://www5.trf5.jus.br/processo/0000272-78.2013.4.05.8304
https://www.jfpe.jus.br/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/002-2013-acp-demarcacoes-de-terras-indigena-etnia-pankar
http://www.jfpe.jus.br/
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=00022371320134013904&secao=CAH&pg=1&enviar=Pesquisar
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=380070820144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=336897920144010000&secao=TRF1&nome=&mostrarBaixados=
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=0000655-78.2013.4.01.3903&secao=PA&pg=1&enviar=Pesquisar
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=0000655-78.2013.4.01.3903&secao=PA&pg=1&enviar=Pesquisar
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=00006557820134013903&secao=ATM&pg=1&trf1_captcha_id=1b48a6144582d5db639bf1f3b319a2a8&trf1_captcha=36fq&enviar=Pesquisar
http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso=201360020013364&data=2016-08-05
http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?NumeroProcesso=00013360220134036002
http://www.jfms.jus.br/index.php/consulta-processual/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/acoes-coordenadas/dia-do-indio/docs_dia-do-indio/acp-panambi-lagoa-rica


Dr. Júlio José Araújo Júnior e Dr. Sérgio Valladão Ferraz - PR/AM

Ação Civil Pública, com pedido de liminar,  com o objetivo de condenar a União e a FUNAI para
que procedam à realização da revisão dos limites da TI Waimiri Atroari, de modo a abranger áreas
tradicionais excluídas dos limites demarcados, incluindo-se a região atualmente alagada pela UHE
de Balbina, no curso do rio Uatumã, assim como outras áreas objeto de ocupação tradicional pelo
povo Waimiri Atroari.

3) ACP 6773-45.2013.4.01.3200

Dr. Júlio José Araújo Júnior - PR/AM

Ação Civil Pública, com pedido de liminar, com o objetivo de condenar a União e a FUNAI para
que procedam à conclusão do processo administrativo de demarcação da TI Murutinga, situada no
Município de Autazes, ocupada tradicionalmente pela etnia Mura.

4) ACP 6774-30.2013.4.01.3200

Dr. Júlio José Araújo Júnior – PR/AM

Ação Civil Pública, com pedido liminar, com o objetivo de condenar a União e a FUNAI para que
procedam à  conclusão  do  processo  administrativo  de  demarcação  da  TI  Ponciano,  situada  no
Município de Autazes/Careiro, ocupada tradicionalmente pela etnia Mura.

5) ACP 1160-17.2013.4.01.3306

Dr. Leandro Mitidieri Figueiredo- PRM Paulo Afonso/BA

Ação civil pública, com pedido liminar, com o fim de que: i)  o INCRA proceda ao reassentamento,
com prioridade, das famílias não-indígenas presentes na terra indígena Brejo do Burgo, com perfil
de beneficiários da reforma agrária; ii) a FUNAI efetive os cálculos do quantum da indenização
referente às benfeitorias dos ocupantes,  efetive o  pagamento das verbas respectivas, bem como
conclua a desintrusão e a condenação  da UNIÃO e da FUNAI ao pagamento de indenização a
título de danos morais coletivos, em valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
sendo  o  montante  da  indenização  revertido  em  investimentos  diretos  em  políticas  públicas
destinadas  aos  indígenas  pertencentes  à  etnia  Pankararé  ocupantes  da  Terra  Indígena  Brejo  do
Burgo.

6) ACP 1178-38.2013.4.01.3306

Dr. Leandro Mitidieri Figueiredo- PRM Paulo Afonso/BA

Ação civil pública, com pedido liminar, com o fim de que a FUNAI e a União, no prazo máximo de
2 (dois) anos, concluam definitivamente o procedimento geral de demarcação da Terra Indígena
Tumbalalá. 

7) ACP 1179-23.2013.4.01.3306

Dr. Leandro Mitidieri Figueiredo- PRM Paulo Afonso/BA

6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF



Ação civil  pública,  com pedido  liminar,  para  que  a  FUNAI e  a  União  iniciem e  concluam o
procedimento administrativo de revisão fundiária da Terra Indígena Massacará, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) meses.

8) ACP 1180-08.2013.4.01.3306

Dr. Leandro Mitidieri Figueiredo- PRM Paulo Afonso/BA

Ação civil pública, com pedido liminar, com o fim de que a FUNAI e a União iniciem e concluam o
procedimento necessário para a regularização fundiária das áreas ocupadas pelas etnias Xucuru-
Kariri de Quixaba, Atikun de Rodelas e Truká-Tupã de Paulo Afonso (seja por meio de aquisição
direta de terras, seja por desapropriação), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses devendo,
ainda, ampliar as dimensões dos territórios, caso assim seja recomendado pelo respectivo estudo
técnico-antropológico de identificação do estoque de terras necessário à subsistência de cada uma
das comunidades.

9) ACP 3720-42.2012.4.01.3701

Trata-se  de  ação  civil  pública,  com pedido  liminar,  promovida  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL contra  o  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (!BAMA), ESTADO DO MARANHÃO E DUCOL ENGENHARIA
LTDA, em que o autor pretende a suspensão da Licença de Instalação n° 757/2010, concedida pelo
IBAMA ao segundo requerido para pavimentação e melhorias operacionais da rodovia MA 280, até
que haja demonstração de que todas as condicionantes impostas pela FUNAI foram cumpridas ou,
subsidiariamente,  que  não  seja  concedida  Licença  de  Operação  até  que  sejam  cumpridas  as
condicionantes em referência.

10) ACP 2901-71.2013.4.01.3701

Dra. Natália Soares e Dr. Douglas Guilherme Fernandes - PRM Imperatriz/MA

Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, contra a Eletronorte e o Ibama acerca da não
exigência  e  da  implementação  no  âmbito  do  licenciamento  ambiental  de  medidas  capazes  de
identificar e mitigar os impactos socioambientais advindos da Linha de Transmissão implantada
pela  Empresa  Eletronorte  entre  os  Estados  do  Maranhão  e  Pará  (Linha  de  Transmissão
Tucuruí/Marabá/Imperatriz/Presidente Dutra São Luís), a qual intercepta a Terra Indígena Krikati.

11) ACP 5408-17.2013.4.01.3600

Dra. Marcia Brandão Zollinger e Dr. Mário Lúcio de Avelar – PR/MT

Ação civil pública proposta pela PR/MT em desfavor da FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO, tendo como objetivo condenar a fundação a pagamento de indenização a título de danos
morais coletivos em face mora da União e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI em proceder às
medidas administrativas necessárias à conclusão da efetiva demarcação da Terra Indígena Apiaká
do Pontal e Isolados, de ocupação tradicional dos Apiaká, Munduruku e isolados, localizada no
município  de  Apiacás/MT.  O  montante  da  indenização  deverá  ser  revertido  em investimentos
diretos em políticas públicas destinadas aos indígenas ocupantes da referida T.I.
 

6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF



12) ACP 6691-75.2013.4.01.3600

Dra. Marcia Brandão Zollinger – PR/MT

Trata-se  de  ação  civil  pública  com  pedido  liminar,  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL em face da FUNAI (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO) e da UNIÃO, objetivando:
a) ordem judicial  para obrigar  a FUNAI a concluir  o procedimento de demarcação da Reserva
Indígena Manoki, no prazo de 30 (trinta) dias; b) concluída a demarcação, expedição de ordem
judicial  para que a  União,  através  da Presidenta da República,  proceda à confecção do decreto
homologatório da Terra Indígena Manoki, também no prazo de 30 (trinta) dias; c) homologado o
procedimento,  seja  expedida  ordem judicial  subseqüente  para  obrigar  a  FUNAI  a  proceder  ao
registro da Terra Indígena, nos termos do art. 6º, do Decreto n. 1.775/96; d) fixação de astreintes
para a hipótese de demora ou descumprimento da decisão judicial; e, e) condenação das Rés ao
pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, em face da mora administrativa.

13) ACP 1336-02.2013.4.03.6002

Dr. Marco Antônio Delfino de Almeida - PRM Dourados/MS

Ação  civil  pública  instaurada  com  o  fim  de  que  a  União  Federal  e  a  sejam  condenadas  ao
pagamento de danos materiais e morais que deverá ser revertido em investimentos diretos visando à
promoção de políticas públicas destinadas aos indígenas pertencentes à Comunidade Indígena de
Panambi-Lagoa Rica, mormente à recuperação do seu tekoha.

14) ACP 655-78.2013.4.01.3903

Dra. Thais Santi Cardoso da Silva, Meliza Alves Barbosa, Ubiratan Cazetta e Felício Pontes Jr. -
PRM Altamira/PA

Ação civil pública, com pedido liminar, contra Norte Energia S/A – NESA, FUNAI e IBAMA, com
o fim de que: 1. declarar a inviabilidade do empreendimento da UHE Belo Monte para os povos
indígenas afetados, em razão do amplo descumprimento da condicionante de Proteção das Terras
Indígenas; 2. Reconhecer a ineficácia da anuência da FUNAI para a Licença de Instalação da UHE
Belo Monte, até que sejam executadas ações indispensáveis à implementação do Plano Emergencial
de Proteção das Terras Indígenas do Médio Xingu; 3. Suspender compulsoriamente a Licença de
Instalação  da  UHE  Belo  Monte,  até  que  sejam  implementadas  as  ações  acima  referidas;  4.
Determinar à Norte Energia S.A que se abstenha de executar as obras das Unidades de Proteção
Territorial em padrões diversos do pactuado no Plano Emergencial de Proteção das Terras Indígenas
do Médio Xingu, não autorizados pela FUNAI, sob pena de responsabilização pessoal do gestor
pelas  despesas  necessárias  para  reexecução  das  obras;  5.  Determinar  à  Norte  Energia  S.A que
execute imediatamente as ações essenciais à implementação do Emergencial de Proteção das Terras
Indígenas do Médio Xingu, consistentes em: 5.1 Construir as 21 Unidades de Proteção Territorial;
5.2  Contratar 112 agentes para atuar nas UPTs; 5.3 Capacitar os 112 agentes e 50 indígenas, para
atuarem nas ações e proteção territorial e ambiental.

15) ACP 2237-13.2013.4.01.3904

Dr. Felício Pontes Jr. - PRM Castanhal/PA

Ação civil pública com o fim de que sejam condenadas a União e a Funai à obrigação de fazer
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consistente na demarcação física das Terras Índigenas de Jeju e Areal, inclusive com a desintrusão
de eventuais posseiros que se encontrem na área.

16) ACP 273-63.2013.4.05.8304

Dra. Silvia Regina Pontes Lopes - PRM/Serra Talhada/Salgueiro

Ação  Civil  Pública  proposta  pela  PRM/Serra  Talhada/Salgueiro,  em desfavor  da  FUNAI  ,com
intuito de concluir o procedimento administrativo e a consequente aquisição das terras conhecidas
por Ilha Tapera, Ilha São Félix e Porto Apolônio Sales, todas no município de Orocó/PE, visando o
estabelecimento de reserva indígena para as famílias dissidentes da etnia Truká, no prazo máximo
de 6 (seis) meses."
 
17) ACP 272-78.2013.4.05.8304

Dra. Silvia Regina Pontes Lopes - PRM/Serra Talhada/Salgueiro

Ação civil pública, com pedido de decisão liminar em desfavor da FUNAI - Fundação Nacional do
Índio, para que se manifeste sobre o Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena
Pankará da Serra do Arapuá e o faça publicar na imprensa oficial, tudo no prazo de 15 (quinze dias).
Ordem para que a FUNAI observe e cumpra os prazos previstos no artigo 2º, §§ 8º e 9º do Decreto
nº 1.775/96, encaminhando, destarte, o processo administrativo ao Ministro de Estado da Justiça."
 
18) ACP 232-02.2013.4.05.8303

Dra. Maria Marília Oliveira Calado de Moura - PRM/Serra Talhada/PE

Ação civil pública, com pedido de decisão liminar, em desfavor da FUNAI e da União, para garantir
a  demarcação  das  terras  tradicionalmente  ocupadas  pela  comunidade  Pipipã,  no  município  de
Floresta/PE.
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