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PROCESSO: 1002395-16.2021.4.01.3825
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI e outros
 
 
 

DECISÃO
 

  
 

1. Da síntese da demanda
 

 
 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL (MPF) contra a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
(FUNAI) e o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA), pleiteando: (a) a declaração incidental da nulidade da
Instrução Normativa/FUNAI nº 09, de 16/04/2020; (b) a condenação
da FUNAI a manter ou incluir no Sistema de Gestão Fundiária
(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 Janaúba/MG em processo de demarcação e regularização; (c) a
condenação da 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 sob a área de
jurisdição da Subseção Judiciária de Janaúba/MG em processo de
demarcação e regularização; (d) a condenação da FUNAI a manter
ou incluir no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural
(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 Janaúba/MG em processo de demarcação e regularização; (e) a
condenação do INCRA a, no procedimento de análise de
sobreposição realizada pelos servidores credenciados no SIGEF,
levar em consideração, além das terras indígenas homologadas,
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terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas
indígenas, as Terras Indígenas sob a área de jurisdição da
Subseção Judiciária de Janaúba/MG em processo de demarcação e
regularização.
 

Em sede de tutela provisória de urgência, o Parquet 
pleiteou a suspensão dos efeitos da supracitada instrução
normativa e que as rés sejam instadas a cumprir as obrigações
acima referenciadas, vinculadas ao SIGEF e ao SICAR.
 

Aduz o MPF, em suma: (a) que a Instrução
Normativa/FUNAI nº 9/2020 violaria a publicidade e a segurança
jurídica ao desconsiderar por completo terras indígenas
delimitadas, declaradas ou demarcadas fisicamente, além das
terras indígenas interditadas, com restrições de uso e ingresso
de terceiros, para a proteção de povos indígenas em isolamento
voluntário; (b) que o referido ato normativo também ofenderia o
caráter originário do direito dos indígenas às suas terras e a
natureza declaratória do ato de demarcação constitucionalmente
assegurado, criaria indevida precedência da propriedade privada
sobre as terras indígenas e contrariaria a Convenção nº 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Declaração das
Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas e as
decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de
infringir outros atos emanados da própria FUNAI, da Advocacia
Geral da União (AGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU); (c)
que a instrução normativa em epígrafe não teria passado por
processo de consulta prévia, livre e informada com os povos
indígenas interessados, como assegura o art. 6, 1, a, da
Convenção nº 169 da OIT, configurando, ademais, indevido
retrocesso na proteção socioambiental e incentivo à grilagem de
terras e aos conflitos fundiários; (d) que a edição do ato
normativo acima citado consubstanciaria comportamento
contraditório, vedado pela tutela da confiança e pelo dever de
boa-fé, aumentando sensivelmente a vulnerabilidade dos povos
indígenas nesse momento de crise sanitária em razão da pandemia
de Covid-19; (e) que, especificamente em relação à área
territorial sob a competência da Subseção Judiciária de
Janaúba/MG, segundo estudo feito pela 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF sobre a situação das Terras Indígenas no Brasil,
observam-se diversas terras indígenas da etnia Xakriabá, cujos
territórios tradicionais indevidamente retirados e ocultados do
SIGEF corresponderiam a 53.066 (cinquenta e três mil e sessenta
e seis) hectares, sendo o risco ainda maior quando analisados os
dados inerentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), declarados
pelo SCAR, evidenciando retrato de disputas fundiárias, com a
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incidência de diversas propriedades ou posses rurais sobre
terras indígenas; (f) que a área reivindicada pelo povo indígena
Xakriabá foi objeto da ação civil pública autuada sob o nº
0001854-98.2014.4.01.3807, proposta em 2014 e atualmente em grau
de recurso perante o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª
Região, na qual o MPF pugnou pela imediata imposição à FUNAI –
em mora desde 2003 – do cumprimento de todos os atos que lhe
caibam referente à revisão dos limites da Terra Indígena do povo
Xacriabá, nos prazos estipulados pelo Decreto nº 1775/1996,
especialmente em relação à aprovação e publicação do respectivo
Relatório Circunstanciado de Identificação e Revisão (RCIR); (g)
que a mora administrativa culminou em diversos conflitos entre
fazendeiros e indígenas nos anos de 2007, 2008 e 2013,
persistindo os conflitos e a instabilidade social mesmo após o
ajuizamento da indigitada ação civil pública; (h) que o referido
histórico de violência culminou no incêndio criminoso na Terra
Indígena Xacriabá, no município de São João das Missões/MG, na
madrugada do dia 24/06/2021, evidenciando-se a partir desse
cenário a insegurança jurídica ocasionada pela Instrução
Normativa/FUNAI nº 9/2020.
 

A petição inicial foi instruída com os autos do
Procedimento Preparatório nº 1.22.025.000010/2021-87.
 

Antes da sua citação, o INCRA apresentou manifestação
alegando, em síntese (id. 667589968): (a) que existiria ação
popular, autuada sob o nº 1026656-93.2020.4.01.3400 e
distribuída ao Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, cujo objeto central seria substancialmente
idêntico ao da presente ação civil pública, a saber, a
declaração de nulidade da Instrução Normativa/FUNAI nº 09/2020;
(b) que a tramitação isolada dos processos com pedidos
substancialmente idênticos ocasiona risco de decisões
conflitantes ou contraditórias, impondo-se a sua reunião no
Juízo em que proposta a precedente ação popular, prevento por
força da competência funcional, a fim de que seja resguardada a
segurança jurídica e a isonomia.
 

A FUNAI igualmente manifestou-se espontaneamente nos
autos (id. 674522963), afirmando, em suma: (a) que o MPF
“pulverizou” o ajuizamento de ações civis com idêntico objeto em
todo o Brasil, distinguindo-se as demandas somente no que toca a
uma terra indígena específica, com o fito de angariar uma
diversidade de decisões em Tribunais diversos, influenciando as
demais decisões quando obtida alguma favorável; (b) que tal
postura violaria diretamente o devido processo legal, criando
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dezenas de ações que poderiam ser absorvidas em uma única
demanda, além de propagar a quebra da uniformidade, coerência e
previsibilidade do exercício jurisdicional. Ao final, requereu a
oitiva da Advocacia Geral da União (AGU).  
 

O MPF apresentou manifestação afirmando não pretender
incluir a União no polo passivo e rebatendo as manifestações dos
litisconsortes passivos (id. 700088484).
 

É o que importa relatar.
 

Fundamento e decido.
 

 
 

2. Da competência
 

 
 

Nos termos do art. 93, inciso I, da Lei nº 8.079/1990 e
do art. 2º da Lei nº 7.347/1985, é assente na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “a competência para
p r o c e s s a m e n t o  e  j u l g a m e n t o  d a   a ç ã o  c i v i l
pública por danos locais é absoluta/funcional, no foro do
próprio lugar do dano” (AgInt no REsp 1625700/AC, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe
11/12/2020). 
 

Observa-se na petição inicial que, embora o MPF tenha
suscitado o reconhecimento da nulidade da Instrução
Normativa/FUNAI nº 9/2020, ato normativo de abrangência
nacional, o fez incidentalmente, é dizer, a declaração da
nulidade do referido ato não se inclui na pretensão deduzida
pelo Parquet.
 

O que o MPF tenciona é, a partir do reconhecimento
incidental da invalidade da instrução normativa, que sejam os
réus instados a adotarem certos comportamentos de forma a
suprimir pretensos danos à comunidade indígena local.
 

Por isso, não há que se falar em identidade, mesmo que
parcial, entre a presente demanda e aquela deduzida na ação
popular autuada sob o nº 1026656-93.2020.4.01.3400, notando-se,
ademais, a divergência entre as partes autoras, o que também
obstaria o reconhecimento da litispendência ou a continência.
 

Em verdade, o pleito deduzido naquela ação popular não
condiz com o objeto, e sim com a causa de pedir desta ação civil
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pública, cuidando-se de questão prejudicial a ser enfrentada
incidentalmente, repita-se.
 

Desse quadro se depreende, todavia, a conexão entre as
ações, sobretudo em razão da prejudicialidade externa que a
primeira guarda com a segunda. Dito de outra forma, o julgamento
a ser proferido na ação popular mostra-se passível de interferir
no presente julgado porque o reconhecimento da validade – ou não
– da instrução normativa em testilha representa pressuposto
lógico ao acolhimento – ou não – dos pedidos formulados pelo
órgão ministerial.
 

Entrementes, cuidando-se de competência absoluta do
presente juízo, pautada no local da ocorrência dos supostos
danos, a mera conexão não autoriza a reunião dos processos no
Juízo em que tramita a ação popular. Com efeito, nada obstante a
oponibilidade “erga omnes” da coisa julgada no que tange à
sentença de mérito porventura prolatada no processo precedente,
não há fundamento legal ou constitucional para que este Juízo
Federal seja despojado da sua competência absoluta.
 

Obviamente, conforme o desenrolar das demandas, caso o
julgamento de mérito na ação popular e o respectivo trânsito em
julgado ocorram em primeiro lugar, caberá ao presente Juízo
observar o decidido, conforme os efeitos ínsitos à coisa julgada
“externa”, mas isso não obsta que a ação civil pública, na qual
se discute dano específico, permaneça em trâmite nesta Subseção,
admitindo-se, no máximo, a suspensão do processo com sobejo no
art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil
(CPC), o que deverá ser avaliado oportunamente.  
 

Com esteio nessas razões, não deve ser admitida a
reunião dos processos no Juízo da 16ª Vara Federal do Distrito
Federal, mantendo-se a tramitação dos feitos nos respectivos
Juízos de origem, sem prejuízo do ulterior sobrestamento, caso
considerado pertinente.  
 

 
 

3. Da tutela de urgência
 

 
 

Conforme se extrai do art. 11 da Lei nº 7.347/1985, que
disciplina a ação civil pública, “Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz
determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a
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cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica,
ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou
compatível, independentemente de requerimento do autor”.
 

Em complemento, o referido diploma legal preceitua, no
art. 12, caput, que “Poderá o juiz conceder mandado liminar, com
ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.
 

Por seu turno, o art. 84 da Lei nº 8.078/1990, ora
também aplicável, preconiza no caput que “Na ação que tenha por
objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz
concederá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento”, adiante prevendo, no § 3º, que “Sendo relevante o
fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia
do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela
liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu”.
 

 Para fins de concessão da tutela provisória no caso
vertente, deve ser levada em conta, ainda, a sistemática
prevista no Código de Processo Civil (CPC), aplicada
subsidiariamente.
 

Nos termos do art. 300 do estatuto processual civil,
exige-se para o deferimento da tutela provisória de urgência,
cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora).
 

No caso em exame, afiguram-se presentes os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória de urgência
vindicada na petição inicial.
 

A Constitucional Federal de 1988, ao traçar as
diretrizes vinculadas à “política indigenista”, estabeleceu que
“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” (art. 231, 
caput).
 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas
foram definidas na Lei Maior como aquelas “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
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tradições” (§ 1º), assegurando-se que essas áreas destinam-se à
posse permanente dos indígenas, “cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes” (§ 2º).
 

Seguinte essa diretriz protetiva, foi preconizado no
texto constitucional que “As terras de que trata este artigo são
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
imprescritíveis” (§ 4º), com a expressa previsão da invalidade
absoluta dos atos tendentes a suprimir os direitos reconhecidos
em prol das comunidades indígenas sobres as terras que
tradicionalmente ocupam:
 
 
 

Art. 231. (...) § 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.
 

 
  

A natureza originária e preponderante dos direito
erigido no art. 231 da Constituição Federal vem sendo
referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como ilustra o
julgamento da Petição nº 3388/RR, quando a Excelsa Corte
reconheceu, diante do caráter declaratório do ato homologatório
de demarcação das terras indígenas, que este deve prevalecer
sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo quando eventualmente
materializados em escrituras públicas ou em títulos de
legitimação de posse em favor de não indígenas (Relator Ministro
Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009).
 

Por outro lado, sem embargo do protagonismo atribuído à
UNIÃO na matéria em exame, há de se destacar a criação da FUNAI
pela Lei nº 5.731/1967, cuidando-se de entidade vinculada ao
Ministério da Justiça e incumbida da coordenação e execução da
política indigenista brasileira.
 

Denota-se da legislação pertinente que a missão
institucional da FUNAI é justamente proteger e promover os
direitos dos povos indígenas, inclusive mediante o exercício do
Poder de Polícia que a lei lhe atribui (art. 1º, inciso VII, da
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Lei nº 5.371/1967).
 

Não se está com essa afirmação pretendendo revigorar a
tutela “orfanológica”, não recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, que orientou a criação da FUNAI, mas
simplesmente ressaltar o empenho exigido da entidade com o
propósito de fazer cumprir a sua missão, adequando esta à nova
sistemática constitucional.
 

Também no âmbito infraconstitucional, insta salientar
que o Brasil promulgou o Decreto nº 5.051, de 19/04/2004,
incorporando ao direito nacional o texto da Convenção nº 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos
Indígenas e Tribais, adotada em Genebra em 27/06/1989.
 

Ao referendar as disposições da OIT, o Estado
brasileiro, como se extrai do art. 14 da aludida convenção,
comprometeu-se a “reconhecer aos povos interessados os direitos
de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente
ocupam” (item 1) e que a “adotar as medidas que sejam
necessárias para determinar as terras que os povos interessados
ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus
direitos de propriedade e posse” (item 2).
 

Partindo-se dessas premissas e dos elementos de
informação coligidos aos autos, resta satisfatoriamente
demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo MPF, sendo
possível entrever os vícios de inconstitucionalidade, de
inconvencionalidade e de ilegalidade atinentes da Instrução
Normativa/FUNAI nº 09/2020 aduzidos na exordial.
 

Com efeito, verifica-se que a Instrução Normativa/FUNAI
nº 09/2020 não se coaduna com o regramento jurídico que
resguarda interesses amplos em relação às terras
tradicionalmente ocupada pelos indígenas.
 

Em verdade, o ato normativo em questão, que disciplina
o requerimento, a análise e a emissão da Declaração de
Reconhecimento de Limites em relação a imóveis privados e
permite a desconsideração da análise de sobreposição de terras
por servidores credenciados no SIGEF do INCRA, fixa proteção
jurídica muito inferior à proteção conferida pela Constituição
Federal, pela Convenção nº 169 da OIT e pela Declaração das
Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, na medida em
que prevê que apenas os limites de terras indígenas homologadas,
reservas indígenas e terras dominiais indígenas plenamente
regularizadas serão respeitados na Declaração de Reconhecimento
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de Limites.
 

Vê-se, pois, que a Instrução Normativa/FUNAI nº 09/2020
desconsiderou as terras indígenas delimitadas, as terras
indígenas declaradas, as terras indígenas demarcadas
fisicamente, além das terras indígenas interditadas, com
restrições de uso e ingresso de terceiros, para a proteção de
povos indígenas em isolamento voluntário, em clara violação ao
caráter originário do direito dos indígenas terras
tradicionalmente ocupadas e à natureza declaratória do ato de
demarcação, conforme se extrai dos §§ 1º e 2º do art. 1º da
aludida instrução normativa, in verbis:
 

 
 

Art. 1º (...)
 
§ 1º. A Declaração de Reconhecimento de Limites se
destina a fornecer aos proprietários ou possuidores
privados a certificação de que os limites do seu imóvel
respeitam os limites das terras indígenas homologadas,
reservas indígenas e terras dominiais indígenas
plenamente regularizadas.
 
§ 2º. 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.
 

 
  

Por meio do SIGEF é realizada a certificação de dados
referentes a limites de imóveis rurais, valendo a certidão para
a finalidade legal de se atestar que não há sobreposição com
nenhuma outra poligonal constante do seu cadastro
georreferenciado, seja poligonal de imóvel privado, seja
poligonal de áreas públicas, como unidades de conservação e
terras indígenas, para fins do § 5º do art. 176 da Lei nº
6.015/1973.
 

Permitir que terras indígenas com processos de
demarcação ainda não finalizados sejam desconsideradas nos
registros do SIGEF e do SICAR, em tratamento normativo menos
protetivo se comparado ao anteriormente promovido pela revogada
Instrução Normativa FUNAI nº 03/2012, decerto acaba por violar
os direitos originários dos povos indígenas às terras
tradicionalmente ocupadas por eles, bem como o caráter
declaratório da demarcação.
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Nessa linha, a Instrução Normativa/FUNAI nº 09/2020
contraria normas de estatura hierárquica superior a respeito da
matéria, sobretudo o art. 231, § 6º, da Constituição Federal, ao
possibilitar a precedência e a sobreposição de títulos privados
em territórios indígenas, o que pode trazer ainda mais embaraços
à tramitação dos processos demarcatórios que já perduram há
anos, além de repercutir em negócios jurídicos celebrados sob a
falsa expectativa de transmissão da propriedade.
 

Sopesando o teor do ato normativo impugnado, não se
constata uma finalidade de promoção dos direitos
constitucionalmente estabelecidos, mas sim de restringir a
proteção conferida pelo constituinte, talvez até inviabilizando-
os.
 

Importante deixar consignado que os inconvenientes
advindos desse quadro de “deficiência normativa” inaugurado com
a Instrução Normativa/FUNAI nº 9/2020 não se limita ao plano
hipotético e abstrato, eis que, no caso específico das áreas
abrangidas pela Subseção Judiciária de Janaúba/MG, existem
terras indígenas suscetíveis de serem negativamente impactadas
ao serem ocultadas dos registros do SIGEP e do SICAR, ligadas à
etnia Xakriabá, algumas em fase de regularização - Riacho/Luiza
do Vale, nos municípios de Rio Pardo de Minas/MG e Serranópolis
de Minas/MG - ou de revisão – Xakriabá, nos municípios de
Itacarambi/MG e São João das Missões/MG.
 

Sob outro ângulo, insta destacar, com base nas razões
já apontadas acima, os graves prejuízos que podem advir da
Instrução Normativa/FUNAI nº 9/2020 aos legítimos interesses das
populações indígenas locais.
 

Nesse particular, sobreleva fazer breve menção ao
ambiente de graves conflitos que vigora na região onde se
localizam as Terras Indígenas Xakriabá e Xakriabá Rancharia,
reportando-se ao histórico traçado em decisão em anexo prolatada
nos ação civil pública autuada sob nº 1001999-39.2021.4.01.3825,
que também tramita neste Juízo, para que se tenha uma real noção
da gravidade do quadro que assola a região, decorrente,
sobretudo, da demora do Estado em fornecer uma resposta efetiva
no que toca ao procedimento de demarcação, que se arrasta por
anos.
 

Esse cenário permite divisar que os efeitos da
instrução normativa em epígrafe têm acirrado e continuarão
acirrando ainda mais as tensões e os conflitos nas referidas
áreas na medida em que apoiam eventuais tentativas de
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desapossamento dos indígenas de áreas ainda não demarcadas
formalmente, mas com o considerável potencial de sê-lo.
 

A conjuntura trazida pela Instrução Normativa/FUNAI nº
9/2020 revela-se passível de acarretar enormes prejuízos,
igualmente, a particulares de boa-fé que eventualmente firmem
títulos privados, criando-se uma falsa expectativa sobre a
legitimidade da ocupação e da propriedade em razão da
possibilidade de registro no SIGEP e no SICAR.
 

É indene de dúvidas que, com a finalização de um
processo de demarcação de terra indígena, a aparente propriedade
deverá ser afastada, situação que, inevitavelmente, ensejará
inúmeras ações indenizatórias em face da União, frustrando a
segurança jurídica e a confiança de particulares em relação aos
atos da Administração Pública, além de onerar o erário. 
 

Nesse caminho, é patente o risco real de lesão a
direitos indígenas, dos particulares de boa-fé e ao patrimônio
da União, motivo pelo qual devem as áreas mencionadas ser
incluídas nos registros do SIGEP e do SICAR.
 

Necessário salientar, porém, que a tutela de urgência
de natureza antecipada não se presta a suspender os efeitos da
supracitada instrução normativa, pois tal medida não integra a
pretensão deduzida pelo MPF.
 

Para a imposição às rés das obrigações de fazer
descritas na peça de ingresso, basta que se reconheça
incidentalmente, como feito acima em juízo de cognição sumária,
a provável invalidade da Instrução Normativa/FUNAI nº 9/2020.
 

 
 

4. Das conclusões
 

 
 

Ante o exposto, DEIXO de reconhecer o cabimento da
reunião, no Juízo da 16ª Vara Federal do Distrito Federal, da
presente ação civil pública com a ação popular autuada sob o nº
1026656-93.2020.4.01.3400.  
 

DEFIRO a tutela provisória de urgência postulada pelo
MPF, pelo que DETERMINO à FUNAI que mantenha, ou, no prazo de 5
(cinco) dias, inclua no SIGEF e no SICAR, bem como considere na
emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites e, ainda, ao
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INCRA que 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 abrangidas pela jurisdição da Subseção
Judiciária de Janaúba/MG em processo de demarcação e
regularização, devendo o INCRA, como gestor do SIGEF,
providenciar os meios técnicos necessários para o imediato
cumprimento da decisão judicial.
 

Fixo multa diária no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para o caso de descumprimento.
 

Deixo de designar audiência de conciliação tendo em
vista a natureza indisponível do direito controvertido.
 

Citem-se os réus para que apresentem contestação e
especifiquem provas no prazo legal, e intime-os para cumpram e
façam cumprir a presente decisão.
 

Conquanto o MPF tenha afirmado não ter interesse em
integrar a União à lide, intime-se o ente federal para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, manifeste, de forma fundamentada,
eventual interesse em intervir no feito.
 

Decorridos os prazos de resposta, dê-se vista ao MPF
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre
eventuais questões preliminares e prejudiciais e/ou documentos
apresentados bem como indique eventuais provas a produzir,
justificando a sua necessidade.
 

Em seguida, conclusos.
 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
 

Janaúba/MG, data e assinatura infra.
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