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-Relatório de Atividades:

O ano de 2014 foi marcado pela estruturação das atividades do grupo, sobretudo

quanto  aos  aspectos  técnicos  para  acompanhamento  dos  processos  demarcatórios, e  pela

elaboração de subsídios ao MPF  para a atuação  frente às ameaças aos direitos dos povos

indígenas que avançaram durante o ano, inclusive no contexto das eleições presidenciais. 

Houve  uma total paralisia nos processos demarcatórios, o que se agravou no

segundo semestre, prejudicando inclusive a interlocução  do GT com a Funai e com demais

órgãos do governo federal. A saída de mais uma presidente (interina) da autarquia contribuiu

para agravar esse quadro.

Diante  desse cenário,  o Grupo de Trabalho  dedicou-se  ao cumprimento de seu

planejamento institucional,  à consolidação  dos dados de demarcação e ao acompanhamento

dos desdobramentos da ação coordenada “MPF em Defesa das Terras Indígenas”, ocorrida em

abril de 2013.
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Em abril deste ano, foi realizado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região o

seminário “A questão indígena e o Poder Judiciário”, com o apoio da 6ª CCR, oportunidade em

que  se  pôde  tratar  do  tema  terras  indígenas com  magistrados  e  expor  as  dificuldades

encontradas  na  matéria  em  questão.  No  mesmo  mês,  o  GT  participou  do  Seminário

Internacional sobre os 10 anos da Convenção 169, que ocorreu no CNMP, com a organização

da 6ª CCR.

Considerando  as  diretrizes  estabelecidas  pela  6ª  Câmara  de  Coordenação  e

Revisão,  elaborou-se  um  projeto  de  atuação  para  o  grupo  de  trabalho,  com  o  fim  de

incrementar  a  interlocução  com  a  ponta  e  permitir  que  os  membros  das  unidades  que

vivenciem conflitos, principalmente naquelas de maior rotatividade, possam ter maior acesso e

contato com a Funai, cujas atividades quanto a demarcações se concentram em Brasília.

O projeto pretende criar e difundir ferramentas de atuação para membros do

MPF, relativas à promoção e controle da regularização fundiária das terras indígenas. Baseia-se

no acompanhamento dos desdobramentos da ação coordenada “MPF em defesa das terras

indígenas”, realizada em 19 de abril de 2013 pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Na referida ação coordenada, foram propostas 19 ações civis públicas, em vários

estados  da  federação  (Amapá,  Amazonas,  Bahia,  Mato  Grosso,  Mato  Grosso  do  Sul  e

Pernambuco), as quais obtiveram nove decisões liminares favoráveis – sendo duas mantidas

pelo Tribunal Regional Federal – e seis sentenças – sendo quatro procedentes, uma de extinção

(já transitada em julgado) e um indeferimento de petição inicial.

Pretende-se  um  acompanhamento  permanente  dos  desdobramentos  da  ação

coordenada,  buscando-se  a  obtenção  de  provimentos  jurisdicionais  favoráveis  –  tanto

provisórios quanto definitivos –, bem como cobrando da Funai uma posição administrativa que

cumpra as decisões proferidas, acompanhando-se de perto o processo demarcatório. Além

disso, serão selecionados dois casos emblemáticos, para acompanhamento mais próximo com

a realidade dos procuradores que atuam na ponta, por meio de reuniões e caravanas.

Espera-se, ao final, que  essa atuação possa ser devidamente sistematizada e

serva de guia para novas ações coordenadas, a partir da definição de casos emblemáticos e

prioritários.  Almeja-se,  ainda,  que  o  MPF  esteja  pronto  para  decidir  acerca  de  uma nova

atuação coordenada na matéria.

O objetivo será alcançado se o MPF dispuser de meios adequados para garantir o

cumprimento  do  mandamento  constitucional  acerca  do  reconhecimento  das  terras

tradicionalmente ocupadas  pelos  povos  indígenas,  bem como para  a  solução dos conflitos

fundiários envolvendo povos indígenas e comunidades tradicionais.

O  projeto  foi  submetido  ao  Subcomitê  de  Projetos  Finalísticos,  que  pediu

esclarecimentos quanto à realização das chamadas  caravanas  pela  demarcação,  tendo  em

vista os seus custos e a eventual possibilidade de o procurador natural realizar essa atividade.

Sucede que  o objetivo é conferir meios à 6ª CCR, mais especificamente  ao GT,  de  produzir



material – antropológico, jurídico e de comunicação – em apoio aos procuradores naturais, o

que certamente garantirá,  nesses  casos-piloto e em casos futuros,  uma melhor atuação do

MPF junto à Funai, especialmente em Brasília. Espera-se que, ao final desse processo inicial,

seja  possível  roteirizar  uma  atuação  de  apoio  aos  membros  e  garantir  que  o  GT  possa

contribuir especificamente com a atuação de mais unidades.

Atualmente  está  sendo  avaliada,  pelo  GT,  a  possibilidade  de  reapresentar  o

projeto ao subcomitê. De qualquer forma, pretende-se realizar desde já as atividades previstas

no projeto, ainda que de forma adaptada, independentemente de eventual nova apresentação

junto ao subcomitê sob a forma de projeto.

No fim de 2014, o GT assessorou a 6ª CCR na organização do Encontro Nacional,

no  qual  o  tema  “terras  indígenas”  foi  debatido  durante  um  dos  dias,  para  tratar  das

condicionantes da Raposa Serra do Sol.  Diversos temas foram abordados na oportunidade,

gerando encaminhamentos ao GT, podendo destacar os seguintes:

• Uma das formas também de garantir  maior efetividade da política de regularização

seria  uma ponderação  administrativa  sobre  a  capacidade  de  trabalho  da  Funai,  na

medida  em  que  a  ausência  de  recursos  e  funcionários  implica dificuldades  para

implementação da política. Compreender qual é a prioridade de demarcação da Funai,

como também os conflitos mais críticos, de forma que o MPF pudesse influenciar na

resolução  de  casos  críticos,  algo  que  poderia  ser  mapeado.  Nesse  sentido,  caberia

também ao MPF uma intervenção junto ao planejamento orçamentário no PPA, LDO e

LOA. Como instrumento de visualização estratégica das terras indígenas que possuem

conflito, poderia utilizar o mapeamento temático realizado pelo SiGEO.

• Dessa maneira, a identificação dos processos administrativos de demarcação que estão

paralisados poderá possibilitar a judicialização, tendo como fundamento a decisão que

reconhece que o processo administrativo é declaratório, autoexecutório e que há mora

na omissão administrativa.

• Melhoramento dos laudos para atender às novas exigências judiciais; 

-  Realização,  pela  6ª  CCR,  de  levantamento  dos  processos  administrativos  de

demarcação de terras indígenas pendentes a fim de, em reunião com a Funai, discutir a

adequação dos laudos antropológicos já elaborados, visando sua complementação, e a

produção de laudos futuros já amoldados aos novos requisitos;

- Realização, pela  6ª  CCR, de reunião com a  Coordenação Geral de Identificação e

Delimitação (CGID) a fim de que constem as coordenadas geográficas no  Relatório

Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID).

-  Faz-se necessária uma  maior interlocução  que  envolva  um  estudo  mais  amplo,

inclusive  com  a  possibilidade  de  trabalhar  o  entorno  das  áreas  demarcadas.  Uma

alternativa  que  se  apresenta  é  a  modificação  da  Portaria  n° 14  (para  que  haja a



previsão específica de que no laudo conste a análise do entorno das áreas).

• Pagamentos  de  indenizações  antes  da  publicação  da  portaria  declaratória:  o

pressuposto é que o pagamento antecipado deve ser uma estratégia facilitadora da

desintrusão, não sendo regra, mas exceção. É interessante também avaliar alternativas

ao artigo 231 da Constituição Federal, pela cessão de terras pela União, possibilitando

regularização fundiária.

• Marco temporal: não procede o entendimento explicitado pela Funai no sentido de que,

antes da publicação da portaria não haveria segurança jurídica para o pagamento da

indenização,  uma  vez  que  a  identificação  e  levantamento  fundiário  já  revelam a

tradicionalidade da ocupação da terra. 

• Formação de um grupo de estudo sobre a Petição 3388 e ED com a finalidade de avaliar

os aspectos positivos  a serem celebrados e os negativos  a serem superados,  tendo

como pressuposto  os  fundamentos:  autoexecutoriedade  dos  direitos  fundamentais;

confiança legítima; excepcionalidade da medida em casos de urgência e necessidade

premente de pacificação social; discricionariedade administrativa quanto ao momento

do pagamento das indenizações (silêncio do Decreto nº 1.775).

• Estabelecer maior diálogo com o Curso de Ingresso e Vitaliciamento (CIV), objetivando

propor  maior  número de aulas com as demandas da  6ª CRR, sobretudo devido  às

lotações iniciais dos colegas.

• Publicação de  obra com abordagem antropológica e análise das condicionantes com

base na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sob o título “Os

indígenas, o STF e o constitucionalismo fraternal”. Previsão: junho de 2015.

• Complementarmente  à  produção  e  publicação  de  obra,  a  realização  de

evento/seminário para promover o diálogo e o debate entre MPF e demais atores, como

o  Judiciário,  Advocacia  Geral  da  União,  Defensoria  Pública  da  União,  entre  outros,

convidando como palestrantes Carlos Ayres Britto, Luis Roberto Barroso e a Relatoria

dos  Direitos  dos  Povos  Indígenas  da  Comissão  (Comissionada  Rose-Marie  Belle

Antoine); estabelecer diálogo com tais atores, a fim de criar fóruns permanentes nos

moldes dos já criados em relação à saúde em Minas Gerais.  Promover diálogo com o

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o  Conselho da Justiça Federal (CJF) visando à

introdução  de  questões  sobre  comunidades  tradicionais  nas  provas  de  concurso  da

magistratura federal.

Metas para 2015

- Realizar o projeto “MPF em defesa das terras indígenas”,  elaborado em 2014, ainda

que de forma mais reduzida;



-  Cumprir  as  deliberações  do  Encontro  Nacional,  sobretudo  as  que  se  referem  à

organização de seminário, elaboração de publicação e formação de grupo de estudos;

-  Aprofundar a interlocução com a Funai, aproveitando-se do diálogo já realizado por

membros da 6ª CCR, como o Procurador Regional João Akira;

- Realização de 3 reuniões:

-  Abastecer  a  página  da  internet do  GT  Demarcação com  modelos  de  atuações

extrajudiciais (TAC, recomendações), ações judiciais, jurisprudência e artigos doutrinários.

-  Acompanhamento  pelo  GT  Demarcação,  a  pedido dos  povos  indígenas,  dos

procuradores naturais ou da 6ª CCR, das reuniões realizadas em Brasília-DF entre lideranças

indígenas e autoridades públicas, como, por exemplo, o Ministro da Justiça e a Presidente da

Funai, quando a pauta referir-se à demarcação de terras indígenas.

- Produção, pelos membros do GT Demarcação, de artigos acadêmicos ou jornalísticos a

respeito de terras indígenas.

-  Principais  temas  a  serem acompanhados  pelo  GT  Demarcação durante  2015:  a)

acompanhamento do andamento dos processos de demarcação de terras indígenas em curso,

em todas as suas fases; b) acompanhamento da constituição de grupos técnicos pela Funai

para a elaboração de estudos de identificação e delimitação de terra indígena, bem como da

disponibilidade e empenho orçamentário  nessa matéria, tendo em vista o grande número de

terras  indígenas  pleiteadas  sem providências  por  parte  da  autarquia  indigenista;  c)  índios

isolados e sua proteção territorial – portaria de restrição de uso e demarcação; d) desintrusão

de terras indígenas  ocupadas;  e) gestão das terras  indígenas e arrendamentos; f)  laudos

antropológicos; g) acompanhamento dos projetos de lei em curso que versam sobre interesses

territoriais indígenas, especialmente a PEC 215, PLP 227, Portaria n° 303 da AGU e Portaria MJ

que regulamenta o Decreto nº 1.775/96.

Reuniões

Março de 2015

Pauta:  a)  implementação  do  projeto  e  eleição  de  dois casos  emblemáticos,  com a

indicação de responsáveis;  b)  organização de seminário;  c)  descentralização do grupo em

subgrupos regionais; d)  aprovação de eventos com parceiros;  e)  acompanhamento de casos

no STF e na Funai.

Agosto de 2015

Pauta:  a)  apresentação  dos  trabalhos  pelos  grupos  que  cuidam  dos  casos

emblemáticos;  b) acompanhamento dos desdobramentos do seminário;  c) apresentação de

relatório dos subgrupos regionais; d) acompanhamento de casos no STF e na Funai.



Outubro de 2015

Pauta: a) avaliação dos trabalhos realizados; b) encaminhamento do planejamento para

o ano seguinte; c) formação da pauta para o Encontro Nacional; d) acompanhamento de casos

no STF e na Funai.
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