
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA __ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE RORAIMA

Eu só quero viver, ver meu filho crescer
Me deixe em paz, seu moço, ou fico louco
Respeite os limites pra manter minha nação
Não preciso do seu saber porque isso me faz sofrer
Eu já tenho a beleza da mãe natureza
Pra sobreviver
(Índio, Arlindo Jr, toadas do Boi Caprichoso de 1994)

Ref. Inquérito Civil nº 1.32.000.000118/2020-21 e outros.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da

República ao final subscrito, vem perante Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 127 e

129, III e V, da Constituição da República, bem como nos arts. 2º e 6º, VII, a e c, e XI, ambos

da Lei Complementar n. 75/93, e nos arts. 1º, 2º, 5º e 21, da Lei n. 7.347/85, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de tutela antecipada,

em desfavor da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), pessoa

jurídica de direito público interno, representada pelo Procurador Federal neste Estado, com

endereço para citação na Rua José Bonifácio, 630, Aparecida – Boa Vista/RR;

e da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada

judicialmente pela Advocacia-Geral da União, devendo ser citada na pessoa do

Procurador-Chefe no Estado de Roraima, na Rua General Penha Brasil, nº 1315, Bairro São

Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305130, em razão dos fatos a seguir delineados.



I – SINOPSE.

A presente demanda tem por objeto a condenação da Fundação Nacional do

Índio (Funai) e da União em obrigação de fazer, consistente em dar início e concluir, dentro de

prazo razoável, na medida de suas respectivas competências, processo administrativo de

demarcação da terra indígena do grupo isolado Pirititi, situada no município de Rorainópolis,1

Estado de Roraima

Pugna-se, ademais, por tutela provisória hábil a assegurar a manutenção da

interdição administrativa da área, tendo em vista o iminente vencimento da Portaria nº 1.549, de

5/12/2018, da Presidência da Funai.

II – DOS FATOS.

Esta ação civil pública se lastreia em elementos de informação colhidos nos

seguintes inquéritos civis:

(a) 1.32.000.000118/2020-21. Adjacências das TIs Pirititi e Waimiri-Atroari.

Apurar notícia de novo assentamento supostamente autorizado pelo Incra;

(b) 1.32.000.000378/2018-81. Impactos sociais e ambientais causados pelo

desmatamento na área da TI Pirititi. Indígenas Waimiri e Pirititi;

(c) 1.32.000.001219/2016-32. Conflitos na Terra Indígena Pirititi. Alegação de

Paulo Roberto Júnior Rocha da Silva sobre suposta invasão de um grupo de indígenas da etnia

Waimiri-Atroari a sua propriedade privada;

(d) 1.32.000.000597/2014-37. Ações da FUNAI para demarcação de terras

indígenas no Estado de Roraima.

Ante a diversidade de temas versados nos apuratórios e em atenção aos

princípios da eficiência e da cooperação processual, foram anexadas a esta inicial as portarias

de instauração dos inquéritos e os documentos que guardam pertinência com a causa.

1 Lei nº 6.001/67: “Art. 4º Os índios são considerados: I - Isolados - Quando vivem em grupos
desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com
elementos da comunhão nacional;”



II.1 Do grupo isolado Pirititi.

A existência de grupo isolado de indígenas ao sul de Roraima foi relatada

desde a década de 1980 pelos Waimiri-Atroari, ainda quando dos estudos de identificação e

delimitação das terras destes. O grupo isolado é por eles denominado Piruichichi (Pirititi) ou

ainda Tiquiriá, e seriam seus parentes. Segundo informam os Waimiri-Atroari, o não contato

com o mundo externo é uma decisão voluntária dos Pirititi .2

Durante a demarcação da TI Waimiri-Atroari, acreditava-se que esses

indígenas estariam protegidos dentro da área demarcada. No entanto, estudos posteriores

confirmaram sua presença fora da terra indígena (doc. PR-RR-00018687/2020).

Em 2011, foram avistadas maloca e roçado do grupo, durante sobrevôo de

equipe da Funai, gerando necessidade de proteção imediata diante de pressões externas, como a

presença de assentamentos e a protocolização de requerimentos para autorização de

desmatamento para formar pasto para criação de gado. Em 2014, o coordenador da Frente de3

Proteção Etnoambiental Yanomami e Ye'kuana (Fpeyy) estimou que o grupo somava cinquenta

membros .4

II.2 Da portaria de interdição à omissão para o início do procedimento

demarcatório.

Os registros do sobrevoo da Funai foram documentados pela Coordenação

Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) no processo administrativo Funai nº

08620.083438/2012-71.

Por se tratar de grupo isolado, a Presidência da Funai fez publicar a Portaria nº

1.672, de 14/12/2012, a qual estabeleceu restrição ao direito de ingresso, locomoção e

permanência de pessoas estranhas aos quadros da fundação em perímetro preliminarmente

4 Folha de Boa Vista. Disponível em:
<https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Tribo-indigena-Pirititi-tem-50-membros-e-fica-na-divisa-
das-terras-Wamiri-Atroari/2987>. Acesso aos 27/01/2021.

3 FUNAI. Disponível em:
<http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/1858-funai-restringe-ingresso-em-nova-area-d
e-indios-isolados-em-roraima>. Acesso aos 27/01/2021.

2 Instituto Antropos: Waimiri Atroari. Disponível em:
<https://instituto.antropos.com.br/site/waimiri-atroari-perfil-sociocultural/>. Acesso aos 27/01/2021.

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Tribo-indigena-Pirititi-tem-50-membros-e-fica-na-divisa-das-terras-Wamiri-Atroari/2987
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Tribo-indigena-Pirititi-tem-50-membros-e-fica-na-divisa-das-terras-Wamiri-Atroari/2987
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/1858-funai-restringe-ingresso-em-nova-area-de-indios-isolados-em-roraima
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/1858-funai-restringe-ingresso-em-nova-area-de-indios-isolados-em-roraima
https://instituto.antropos.com.br/site/waimiri-atroari-perfil-sociocultural/


fixado para a terra indígena. Desde então, passou-se a denominar a região de “terra indígena

Pirititi” (art. 5º da portaria) .5

Com validade inicial de três anos, foi prorrogada pelas portarias nº 1.271, de

22/12/2015, e 1.549, de 5/12/2018. Esta última, atualmente em vigor, expirará aos 5 de

dezembro do corrente ano, denotando a natureza precária da proteção territorial até aqui

oferecida aos Pirititi.

Portaria nº 1.672, de
14/12/2012

Portaria nº 1.271, de
22/12/2015

Portaria nº 1.549, de
5/12/2018

Art. 1º - Estabelecer restrição ao
direito de ingresso, locomoção e
permanência de pessoas
estranhas aos quadros da
FUNAI, na área descrita nesta
Portaria, pelo prazo de três (03)
anos a contar de sua publicação,
nos seguintes termos:

Art. 1º - Prorrogar o prazo do art.
1° da Portaria n° 1.672/PRES, de
14 de dezembro de 2012, publicada
no Diário oficial da União de 26 de
dezembro de 2012, Seção 1, página
13, referente à restrição ao direito
de ingresso, locomoção e
permanência de pessoas estranhas
aos quadros da FUNAI, na área
descrita nesta Portaria, pelo prazo
de três (03) anos a contar de sua
publicação, nos seguintes termos:

Art. 1º Prorrogar, por 03 (três)
anos, o prazo estabelecido no art.
1º da Portaria nº 1.271/PRES, de
22 de dezembro de 2015, publicada
no Diário Oficial da União, de 23
de dezembro de 2015, Seção 1,
página 90, que estabelece a
restrição de ingresso, locomoção
e permanência de pessoas estranhas
aos quadros da Funai, com
superfície aproximada de
43.404 hectares e perímetro
aproximado de 185 quilômetros,
denominada Terra Indígena
PIRITITI, no município de
Rorainópolis, Estado de Roraima,
com o objetivo de dar
continuidade aos trabalhos de
localização, monitoramento e
proteção da referência de
índios isolados nº 07 - Rio Alalaú /
Pirititi.

I - Somente poderão ingressar,
locomover-se e permanecer na área
descrita nesta Portaria, por tempo
determinado, pessoas autorizadas
pela Coordenação-Geral de Índios
Isolados e Recém Contatados -
CGIIRC.

I - Somente poderão ingressar,
locomover-se e permanecer na área
descrita nesta Portaria, por tempo
determinado, pessoas autorizadas
pela Coordenação-Geral de Índios
Isolados e Recém Contatados -
CGIIRC.

5 A Portaria Interministerial nº 50 (MMA, MJ, MinC e MS), de 24 de março de 2015, que estabelece
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração
pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Ibama, também promove
tal equiparação para fins administrativos:
Art. 2°. Para os fins desta Portaria, entende-se por: (...) XII - terra indígena:
a) áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de identificação e delimitação
tenha sido aprovado por ato da Funai, publicado no Diário Oficial da União;
b) áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela Funai em razão da
localização de índios isolados, publicada no Diário Oficial da União; e
c) demais modalidades previstas no art. 17 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973;



II - Para autorização prevista no
item anterior, serão exigidas:
a) declaração de isenção de
responsabilidade da FUNAI por
danos físicos e materiais sofridos
pelo (s) interessado(s);
b) declaração de responsabilidade
por danos físicos e materiais
causados direta ou indiretamente,
pelo (s) interessado (s), a bens e
pessoas da FUNAI, dos índios
ocupantes e o ao meio ambiente, da
área objeto do perímetro descrito
nesta Portaria;
Parágrafo Único: A restrição
estabelecida nesta Portaria não se
aplica às Forças Armadas e
Policiais, no cumprimento de suas
funções institucionais, cujo
ingresso, locomoção e permanência
na área aqui descrita, deverá ser
acompanhada por funcionários da
FUNAI.

II - Para autorização prevista no
item anterior, serão exigidas:
a) declaração de isenção de
responsabilidade da FUNAI por
danos físicos e materiais sofridos
pelo (s) interessado(s);
b) declaração de responsabilidade
por danos físicos e materiais
causados direta ou indiretamente,
pelo (s) interessado (s), a bens e
pessoas da FUNAI, dos índios
ocupantes e o ao meio ambiente, da
área objeto do perímetro descrito
nesta Portaria;
Parágrafo Único: A restrição
estabelecida nesta Portaria não se
aplica às Forças Armadas e
Policiais, no cumprimento de suas
funções institucionais, cujo
ingresso, locomoção e permanência
na área aqui descrita, deverá ser
acompanhada por funcionários da
FUNAI.

Art. 2º - A critério da FUNAI, em
função das condições ambientais,
climáticas ou de acontecimentos
relativos aos índios ocupantes da
área descrita nesta Portaria, as
autorizações a que se refere o
artigo anterior poderão ser
suspensas.

Art. 2º - A critério da FUNAI, em
função das condições ambientais,
climáticas ou de acontecimentos
relativos aos índios ocupantes da
área descrita nesta Portaria, as
autorizações a que se refere o
artigo anterior poderão ser
suspensas.

Art. 3º - Vedar a exploração de
qualquer recurso natural existente
na área descrita nesta Portaria,
durante a respectiva vigência.

Art. 3º - Vedar a exploração de
qualquer recurso natural existente
na área descrita nesta Portaria,
durante a respectiva vigência.

Art. 4º - Determinar que a
proibição ora estabelecida seja
fiscalizada pelas equipes da Frente
de Proteção Etnoambiental
Waimiri-
Atroari/CGIIRC - FUNAI.

Art. 4º - Determinar que a
proibição ora estabelecida seja
fiscalizada pelas equipes da Frente
de Proteção Etnoambiental
Waimiri-Atroari/CGIIRC - FUNAI.

Art. 5º - A área a que se refere esta
Portaria, denominar-se-á, para fins
de controle administrativo, TERRA
INDÍGENA PIRITITI, localizada
no município de Rorainópolis,
Estado de Roraima, com superfície
aproximada de 43.404 ha e
perímetro aproximado de 185 km,
com os seguintes limites: (...)

Art. 5º - A área a que se refere esta
Portaria, denominar-se- á, para fins
de controle administrativo, TERRA
INDÍGENA PIRITITI, localizada
no município de Rorainópolis,
Estado de Roraima, com superfície
aproximada de 43.404 ha e
perímetro aproximado de 185 km,
com os seguintes limites: (...)

Art. 6º - Esta Portaria entra em Art. 6º - Esta Portaria entra em Art. 2º Esta Portaria entra em vigor



vigor na data de sua publicação. vigor na data de sua publicação. na data de sua publicação.

Paradoxalmente, e a despeito da interdição administrativa da área

habitada pelos Pirititi, a Funai jamais deu início ao procedimento formal para

identificação e demarcação da terra indígena.

Imagem: Terra indígena Pirititi conforme poligonal provisoriamente
definida pela Portaria nº 1.672, de 14/12/2012. Extraído do sítio do

Instituto Socioambiental: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/5360>.

Aliás, a grande morosidade da Funai na condução dos procedimentos

demarcatórios em Roraima levou o MPF a instaurar o Inquérito Civil nº

1.32.000.000597/2014-37. Ao longo dos anos, a fundação buscou reiteradamente escusar-se

da responsabilidade decorrente de sua inação alegando limitações de pessoal e/ou

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/5360


orçamentárias, conforme se constata dos ofícios encaminhados ao MPF em 2014, 2015, 2016,

2017 e 2018, anexos .6

Em recente diligência no caderno apuratório, após formal requisição

ministerial ao Diretor de Proteção Territorial da Funai, o MPF obteve negativa de acesso a

todos os processos atinentes à identificação e demarcação de terras indígenas em Roraima.

Como consequência, impetrou-se o Mandado de Segurança nº 1003724-39.2020.4.01.4200, que

tramitou na 4ª Vara Federal.

Apesar de ter sido a ação julgada procedente, houve devolução da matéria ao

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para reexame necessário. Visando ao acesso imediato

aos cadernos da Funai, este Parquet interpôs apelação com pedido de tutela antecipada recursal,

ainda não apreciado.

Em que pese o processo administrativo Funai nº 08620.083438/2012-71 seguir

inacessível ao MPF, a própria Funai, por intermédio da DPT, confessou que jamais foi

iniciado o procedimento de identificação da TI Piriti. Veja-se o teor da Informação Técnica

nº 112/2020/COREM/CGID/DPT-FUNAI (doc. PR-RR-00018687/2020):

No dia 16/08/2019, ocorreu no gabinete da CGIIRC reunião entre CGIIRC e
CGID(1514478). Sobre a Terra Indígena Pirititi (RR) foi discutida nesta reunião
a necessidade de regularização fundiária por se tratar de território de ocupação
confirmada do povo indígena isolado. (...)
A Terra Indígena Pirititi, de ocupação de isolados, conta com restrição de uso e
ingresso inicialmente estabelecida pela Portaria n° 1.672, de 14 de dezembro de
2012 e prorrogada pela Portaria nº 1.549/PRES, de 05 de dezembro de 2018.
No banco de dados da DPT, a TI Pirititi consta como em fase de estudo, no
entanto, não há procedimento de identificação em curso. O registro dessa TI
como em estudo no Sistema Indigenista de Informações - SII, conforme dados
disponíveis no próprio sistema, se deu por solicitação da Coordenação Geral de
Identificação e Delimitação, por meio do Memorando 125, à DPT, em
07/03/2013. Três meses após a emissão da primeira portaria de restrição de
uso. No entanto, nenhum outro documento administrativo solicitando
providências para a instauração do procedimento de identificação foi
localizado. Tendo em vista não haver procedimento de identificação em
curso, esta Coordenação não dispõe de nenhuma informação além da
portaria e da planta de restrição.
Apesar das tratativas com a CGIIRC em reunião supracitada, não foram
localizados documentos de interlocução com o antropólogo-coordenador do GT
Wamiri-Atroari sobre a possibilidade de incluir os estudos de Pirititi ao GT
Wamiri-Atroari, nem registro de providências para edição de Portaria

6 Docs. PR-RR-00018348.2014, PR-RR-00005067.2015, PR-RR-00016349.2015,
PR-RR-00009559.2016, PR-RR-00010926.2017 e PR-RR-00012907.2018.



complementar para incluir os estudos de Pirititi aos do GT Waimiri-Atroari.
(g.n.)

Em resumo, passados dez anos desde a confirmação da existência de grupo

indígena isolado pela própria Funai, omitiu-se a entidade a ponto de sequer dar início ao

procedimento de identificação para ulterior demarcação e homologação da terra indígena. Por

tal gravíssima inércia da fundação é corresponsável a União, na medida em que lhe incumbe a

supervisão ministerial (arts. 19 e  26, I, do Decreto-Lei nº 200/67).

Ressalte-se que, nesse interregno, constataram-se diversas atentados ao

usufruto exclusivo da terra pelo grupo isolado Pirititi, incluídas ações de grilagem e

desmatamento, conforme detalhado no tópico a seguir.

II.3 Dos ataques e ameaças atuais aos Pirititi.

A terra indígena Pirititi tem sido alvo reiterado de madeireiros e posseiros

ilegais.

Em abril de 2018, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (Ibama), em operação conjunta com a Polícia Federal, procedeu a maior

apreensão de madeira ilegal da história do Estado de Roraima – toda ela extraída do

interior da terra indígena Pirititi.

A apreensão totalizou 7.387 toras, equivalentes a 15.000 m³ de madeira, o

suficiente para carregar mil caminhões . A área desmatada somou 1.372 hectares, perfazendo7

dano ambiental de R$ 23.379.895,28, conforme Laudo Técnico de Engenharia Florestal nº

297/2019 da Secretaria de Apoio Pericial do MPF (doc. PGR-00342354/2019).

Além da prática de crimes ambientais por transeuntes eventuais, cruzamento

de dados promovido pelo MPF aponta que há pelo menos 22 (vinte e dois) posseiros

estabelecidos na região a usar, gozar e/ou dispor de parcelas da TI Pirititi, a despeito de sua

formal interdição. O levantamento reúne informações do Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária (Incra), da Frente de Proteção Etnoambiental Waimiri-Atroari (Fpewa) em

7 Ibama. Disponível em:
<http://www.ibama.gov.br/institucional/unidades-do-ibama/ibama-ac/noticias-unidade-acre/436-2018/143
4-ibama-apreende-madeira-suficiente-para-carregar-mil-caminhoes-em-rr>. Acesso aos 27/01/2021.

http://www.ibama.gov.br/institucional/unidades-do-ibama/ibama-ac/noticias-unidade-acre/436-2018/1434-ibama-apreende-madeira-suficiente-para-carregar-mil-caminhoes-em-rr
http://www.ibama.gov.br/institucional/unidades-do-ibama/ibama-ac/noticias-unidade-acre/436-2018/1434-ibama-apreende-madeira-suficiente-para-carregar-mil-caminhoes-em-rr


parceria com a Associação Comunidade Waimiri Atroari (ACWA) e da Fundação Estadual de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima (Femarh) .8

Como se não bastasse, levantamento do Instituto Socioambiental identificou a

existência de 31 requerimentos de inscrição de parcelas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do

Incra em sobreposição à terra indígena Pirititi :9

RR-1400472-1FE03EC7A9694E6ABD3CE7AA0A2ABAD4
RR-1400472-1E56F2B0E1E14B1B9FF2B1BFF98F64F9
RR-1400472-0BEED7CB03E24A06B08EBBC5B1D19B43
RR-1400472-BA6CC3F511FF42F1B24385DAE5498AD1
RR-1400472-D6102490EED4455382DBD4AAC474683C
RR-1400472-4DED6651AF5241A2B1043B136AF97953
RR-1400472-699F5C8F993447AEABAC80F856E77A6E
RR-1400472-6EBB6B0DC9E544E0A8F0DA2BC38A00C5
RR-1400472-9EDF2F74699C45E19B8DA705D972A15D
RR-1400472-F928D01B96AE41CC8AC29B2C67D4E856
RR-1400472-AF8C2C31A21A4193BF44DAFB3070E865
RR-1400472-74EC0B1B2CED4534991205DAC31E32F5
RR-1400472-0C062F8922B745CD98E91F80CD2974E9
RR-1400472-12A81AA415584C5EAEE24E9A5AE8FE58
RR-1400472-09769379ABF24909B95F1EEC7AF1AC71
RR-1400472-90A39220944648E3AD6DF075CDF1D4FF
RR-1400472-B9222DE1D41F4D119244E2B7432EDD3B
RR-1400472-ACD8488B30F84788911E24BBCF61DF8B
RR-1400472-4F37BDBA7E2D4A74A2AF7C2372C0B856
RR-1400472-234D6DC6C23A4FC0B0239A980481F0AA
RR-1400472-BA9D15A107C44C5CBD62C9C40B18B07B
RR-1400472-5F7AE5849DB04332AF26D97AEC3B4732
RR-1400472-69DE901CAEFD4A01A66C2612D1A58BF8
RR-1400472-95556337C7F744CDA3FBB82755B7DB2A
RR-1400472-7C6B6FD2C96D48518560859BA3552482
RR-1400472-F9F43A7348F04556BC192B3354CD7050
RR-1400472-4717D01701C74C80B9E9B90930E443C1
RR-1400472-ECC997B603D3440CBC41E090A9DC6E41
RR-1400472-F306B4B1D9814E838B958774275CC830
RR-1400472-0B656790370546ED95FF001E8B640635
RR-1400472-44E91FFEEA2E48308FE0F8C93FBA2A22

Em consulta à plataforma MapBiomas Alerta , foi possível identificar o10

desmatamento de 39 ha (trinta e nove hectares) de mata nativa da TI Pirititi no interregno de

novembro de 2018 a abril de 2021. A ferramenta acusou cinco alertas, nos termos a seguir:11

11 Em relação ao ID 66913, a plataforma MapBiomas Alerta não identificou CAR.
10 Disponível em: <https://plataforma.alerta.mapbiomas.org/>.
9 Em destaque, parcelas onde foram identificadas ações recentes de desmatamento.

8 INCRA: PR-RR-00017807/2020, p 14; PR-RR-00027004/2020, p. 24; FPEWA / ACWA:
PR-RR-00017807/2020, p. 6; FEMARH: PR-RR-00016185/2019, pp. 1/2.



A degradação ambiental e a cobiça fundiária sobre a região do grupo isolado é

de saltar os olhos, o que torna ainda mais alarmante a omissão das requeridas em promover o

procedimento demarcatório da terra indígena Pirititi.

II.4 Do fundado receio de não prorrogação da portaria de interdição em

dezembro de 2021.

À míngua do início do procedimento demarcatório, a interdição administrativa

deferida em portaria pela Presidência da Funai é a única proteção jurídica oferecida atualmente

aos Pirititi. Embora precária, sua manutenção é absolutamente imprescindível enquanto

pender de instrução a demarcação e correspondente homologação.



Conforme aduzido acima, a atual Portaria nº 1.549/2018 está na iminência de

vencer – evento previsto para 5 de dezembro de 2021, caso não sobrevenha prorrogação.

Em 2015 e 2018, tal restrição de uso foi prorrogada. Ocorre que atos da atual

gestão da Funai indicam firmemente que a manutenção da interdição de acesso e de exploração

da região dos Pirititi está sob severo risco. Justifica-se.

O Presidente da Funai editou recentemente a Instrução Normativa/FUNAI nº

09/2020, disciplinando “o requerimento, análise e emissão da Declaração de Reconhecimento

de Limites em relação a imóveis privados” e revogando a Instrução Normativa/FUNAI nº 03,

de 20/04/2012. Esta última previa 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”.

Deveras, o art. 6º da Instrução Normativa/FUNAI n. 03, de 20/04/2012,

revogada pela IN/FUNAI/N.9, estabelecia que não seria

(...) emitido Atestado Administrativo para imóveis incidentes em: I - Área
formalmente reivindicada por grupos indígenas; II - Terras ocupadas ou
não por grupos indígenas, com procedimentos administrativos iniciados
e/ou concluídos em conformidade com o disposto no Decreto n. 1.775/MJ/1996
e na Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio): II.1 - Área em estudo de
identificação e delimitação; II.2 - Terra indígena delimitada (com os limites
aprovados pela FUNAI); II.3 - Terra indígena declarada (com os limites
estabelecidos pela portaria declaratória do Ministro da Justiça); II.4 - Terra
indígena homologada (com os limites da demarcação homologados por decreto
da Presidência da República); II.5 - Terra indígena reservada; II.6 - Terra de
domínio indígena; II.7 - Terra indígena com portaria de restrição de uso; III
- Terra da União cedida para usufruto indígena; IV - Área de referência de
índios isolados.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II.1 do art. 6º, o Atestado
Administrativo não poderá ser emitido até que se concluam os estudos de
identificação e delimitação da área ocupada pelos indígenas. (g.n.)

A IN/FUNAI/N.9, por sua vez, prevê, no §1º do art. 1º, que “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”.

Em apertada síntese, o ato da Administração da Funai perpetrou retrocesso de

direitos sociais, vulnerando o usufruto exclusivo de povos indígenas cujas terras ainda não



foram devidamente demarcadas e homologadas – por mora e lapso exclusivamente imputável

ao Poder Público, diga-se –, e em aparente reverência ao interesse da agroindústria.

A prevalecer a redação da IN/FUNAI/N.9, proprietários, possuidores e,

eventualmente, grileiros terão acesso facilitado a certificação pública hábil à expedição de

licenças ambientais, autorizações de supressão vegetal e obtenção de financiamentos,

estimulando a prática de degradação e esbulho contra territórios tradicionais de povos indígenas

brasileiros.

Contra a IN/FUNAI/N.9 insurgiu-se o Ministério Público Federal por meio de

seus órgãos em diversos estados. Em Roraima, foi a ajuizada a Ação Civil Pública nº

1004483-03.2020.4.01.4200, cujo pedido foi julgado procedente pelo MM. Juízo da 2ª Vara

Federal:

Ante o exposto, CONFIRMO a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados na inicial, com esteio no art. 487, I, do CPC, para:
III.a) CONDENAR a FUNAI:
III.a1) a manter ou incluir no SIFEF, além das terras indígenas homologadas,
terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas indígenas, as
terras indígena do Estado de Roraima em processo de demarcação nas seguintes
situações:
1) Área formalmente reivindicada por grupos indígenas;
2) Área em estudo de identificação e delimitação;
3) Terra indígena delimitada (com os limites aprovados pela FUNAI);
4) Terra indígena declarada (com os limites estabelecidos pela portaria
declaratória do Ministro da Justiça);
5) Terra indígena com portaria de restrição de uso para localização e proteção
de índios isolados; III.a2) a considerar, na 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 de Roraima em processo de demarcação nas situações
indicadas no item III.a1;

III.a3) a manter ou incluir no SICAR, além das terras indígenas homologadas,
terras dominiais indígenas plenamente regularizadas e reservas indígenas, as
terras indígenas do Estado de Roraima em processo de demarcação também
listadas no item III.a1;
III.b) CONDENAR o INCRA:
III.b1) 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 do Estado de Roraima em processo de
demarcação arroladas no item III.a1.
MANTENHO as multas por descumprimento da tutela antecipada, conforme
fixadas na decisão acima transcrita (ID Num. 334567372).
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 18, Lei da Ação Civil
Pública). Sentença não sujeita ao reexame necessário.



Nada obstante a iminência de vencimento da portaria, não há notícia de

qualquer movimentação no âmbito da Presidência Funai em favor dos Pirititi, seja para

determinar o início do procedimento demarcatório, seja para promover a prorrogação da

interdição administrativa.

Sendo evidente o desinteresse da atual Presidência da Funai em proteger a

integridade territorial de povos isolados, inclusive dos Pirititi, conclui-se pela presença de

fundadas e concretas razões para crer que a única proteção jurídica vigente em seu favor

expirará sem renovação.

III – DA LEGITIMIDADE DAS PARTES E DA COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA FEDERAL.

A legitimidade ativa do Ministério Público Federal decorre do poder-dever de

defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, consoante art. 129, V,

da Constituição Federal. No mesmo sentido, dispõe a Lei Complementar nº 75/93 a atribuição

de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os

relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis (art. 6º, XI).

Ademais, a Lei nº 6.001/73 preconiza incumbir ao MPF a adoção das medidas judiciais

adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem (art. 36).

A legitimidade passiva da União decorre da competência constitucional de

demarcar, proteger e fazer respeitar todos os bens dos povos indígenas, incluídos os direitos

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231, caput, da CF, e art. 67 do

ADCT). O interesse jurídico da União é ratificado pelo fato de que as terras indígenas

compõem o seu acervo patrimonial (art. 20, XI) e por serem prerrogativas do Ministro da

Justiça e do Presidente da República, respectivamente, a demarcação e a homologação (art. 19

da Lei nº 6.001/73 c/c arts. 2º, §10, e 5º do Decreto nº 1.775/96). Ademais, a persistente

omissão da Funai em dar início ao procedimento demarcatório implica corresponsabilidade da

União, na medida em que lhe incumbe exercer supervisão ministerial (arts. 19 e 26, I, do

Decreto-Lei nº 200/67).

Por sua vez, a legitimidade passiva da Fundação Nacional do Índio assenta-se

na outorga legal da iniciativa do procedimento administrativo (art. 19 da Lei nº 6.001/73),



abrangendo as etapas de identificação e delimitação (arts. 2º, §§ 1º a 9º, e 3º do Decreto nº

1.775/96). Tal atribuição da Funai é complementada pelo art. 1º, I, “b”, da Lei nº 5.371/67.

Está-se, portanto, diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

No tocante à competência da Justiça Federal, a Constituição Federal preconiza

que compete aos juízes federais processar e julgar causas em que a União ou entidade

autárquica federal seja interessada e em que haja disputa sobre direitos indígenas (art. 109, I e

XI).

IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

IV.1 Do direito dos índios às suas terras.

A Constituição Federal de 1998 dedica capítulo aos povos indígenas,

reconhecendo-lhes a 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).

Prevê que 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” (art.

231, §1º). Tais terras destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo

das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, §2º).

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos

Indígenas e tribais ratifica o dever dos Estados-partes de respeitarem a importância especial que

para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras

ou territórios (art. 13, §1º), determinando o reconhecimento da posse desses povos sobre essas

terras (art. 14, §1º). Assegura-se o acesso ao Poder Judiciário para concretização desse

direito humano (art. 14, §3º).

Por sua vez, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos

Indígenas estabelece que os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer sua própria

relação espiritual com a terra, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos que



tradicionalmente possuam ou ocupem e utilizem, e de assumir as responsabilidades que a esse

respeito incorrem em relação às gerações futuras (art. 25).

Em âmbito regional, a Declaração Americana sobre Direitos dos Povos

Indígenas determina que tais povos têm direito à posse, utilização, desenvolvimento e controle

das terras, territórios e recursos de que sejam proprietários, em razão da propriedade tradicional

ou outro tipo tradicional de ocupação ou utilização, bem como àqueles que tenham adquirido de

outra forma (art. XXV, §3º).

No plano legal, o art. 25 da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) impõe o

reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por ele

habitadas, independentemente de sua demarcação, sendo certa sua imprescritibilidade (art. 38).

IV.2 Da mora para o início e conclusão do procedimento demarcatório da

TI Pirititi.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a duração razoável do processo

como direito fundamental: “Art. 5º (…) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a

celeridade de sua tramitação”.

E, especificamente no contexto de proteção da diversidade cultural e de

reconhecimento dos direitos dos povos indígenas sobre suas terras, quando prioriza a

demarcação, o legislador constituinte fixou o prazo de 5 (cinco) anos para que a União

concluísse os trabalhos (art. 67 do ADCT). Já o modo para concretização deste direito veio

previsto no Decreto n. 1.775/96, que disciplina o devido processo de demarcação, inclusive

com prazos.

FASE MOMENTO

1. Estudos de identificação Elaboração de relatório

2. Aprovação do relatório pela FUNAI Publicação em 15 dias

3. Contraditório Até 90 dias após a publicação do relatório pela

FUNAI

4. Encaminhamento do processo administrativo de

demarcação pela FUNAI ao Ministério da Justiça

Até 60 dias após o encerramento do prazo previsto no

item anterior.



5. Decisão do Ministério da Justiça Até 30 dias após o recebimento do procedimento.

Possibilidade de edição de portaria declaratória dos

limites da terra indígena, determinando a sua

demarcação.

6. Homologação mediante decreto da Presidência da

República

7. Registro Até 30 dias após a homologação

A propósito, cumpre observar que os prazos constantes do processo

administrativo de demarcação (Decreto n. 1.775/96) são especiais em relação àqueles previstos

na Lei n. 9.784/99, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

A 1ª Turma desproveu recurso ordinário em mandado de segurança interposto
de acórdão do STJ, que entendera legal o procedimento administrativo de
demarcação de terras do grupo indígena Guarani Ñandéva. Ao rechaçar a
primeira alegação, aludiu-se à jurisprudência pacífica do Supremo no sentido
de que o prazo de 5 anos para a conclusão de demarcação de terras indígenas
não é decadencial, sendo a norma constante do art. 67 do ADCT meramente
programática, a indicar ao órgão administrativo que proceda às demarcações
dentro de um prazo razoável. No tocante à aplicação subsidiária da Lei
9.784/99, asseverou-se que o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) seria legislação
específica a regulamentar o mencionado procedimento administrativo. No
ponto, salientou-se que esta afastaria a incidência de qualquer outra norma de
natureza geral. Na seqüência, ressaltou-se inexistir ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, porquanto a recorrente manifestara-se nos
autos administrativos e apresentara suas razões, devidamente refutadas pela
FUNAI. Assentou-se, por fim, não haver que se falar em duplo grau de
jurisdição em matéria administrativa. (RMS 26212/DF, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 3.5.2011).12

Frise-se, aliás, que a referida obrigação contida no art. 231 da CF/88 já

constava do art. 19 da Lei n. 6.001/1973, segundo o qual as terras indígenas serão

administrativamente demarcadas por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência

ao índio.

Da mesma forma, a primeira previsão de prazo para demarcação das terras

indígenas já constava do art. 65 da Lei n. 6.001/1973, relevando a importância da referida

atribuição em face da sua manifesta conexão com a proteção dos Direitos Humanos dos Povos

12 Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/informativo/verInformativo.asp?s1=26212&numero=625&pagina=1&base
=INFO> (Acesso em 11/05/2020).

http://www.stf.jus.br/portal/informativo/verInformativo.asp?s1=26212&numero=625&pagina=1&base=INFO
http://www.stf.jus.br/portal/informativo/verInformativo.asp?s1=26212&numero=625&pagina=1&base=INFO


Indígenas. O prazo ali estabelecido também era de cinco anos para que o Poder Executivo

cumprisse sua obrigação em relação às terras indígenas ainda não demarcadas.

Dessarte, é inegável e manifesta a expectativa criada nos Povos Indígenas do

cumprimento, pela administração federal, dessa expressa obrigação legal, regrada igualmente

por prazo certo.

Nada obstante o inequívoco dever constitucional, convencional e legal dos

requeridos, já se passaram dez anos desde a confirmação da presença de grupo isolado em

área não demarcada e, mesmo assim, o processo demarcatório da terra indígena Pirititi

sequer foi iniciado.

Tal (não) proceder dos requeridos caracteriza manifesta violação ao princípio

da confiança. A seu respeito, Canotilho leciona que13

O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, pois, a
ideia de protecção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o
indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões
públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas
alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas por esses actos jurídicos
deixado pelas autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos
previstos e prescritos no ordenamento.

Hartmut Maurer , por sua vez, localiza a origem do princípio da proteção à14

confiança em uma sentença do tribunal administrativo de terceira instância de Berlim, de

14.11.1956, DVBl., 1957, 503. O julgado fundou-se na certeza de que a boa-fé e a lealdade

devem permear a atuação do Estado.

Nesse jaez, vale lembrar que15

A terra, para os povos indígenas, é um conceito totalizante e aglutinador de
todos os demais: cultura, etnicidade, indianidade, história, religião, política,
economia e outros, o que destaca a reivindicação pela demarcação das terras
indígenas como parte de um plexo conceitual mais amplo: a territorialidade
indígena.
A territorialidade que os grupos indígenas mantêm com seu território tradicional
se pauta por princípios diferentes daqueles que regem o direito da propriedade
privada, ‘o que termina por fazer desse tipo tradicional de posse um heterodoxo
instituto de Direito Constitucional, e não uma ortodoxa figura de Direito Civil’.
O direito à terra é extraído do direito ao reconhecimento, que compõe a
dignidade da pessoa humana, de sorte que, para as comunidades indígenas, a

15 MELO, Cristina. Terras Indígenas: identidade, reconhecimento e marco temporal. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 102.

14 MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral. Barueri: Manole, 2006

13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almedina,
2000.



terra é muito mais do que simples meio de subsistência. Ela representa o suporte
da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento.16

Daí a razão pela qual a mora do Estado Brasileiro se mostra tão danosa, pois,

não bastasse a gravidade da omissão estatal por tantos anos na realização de um direito

assegurado em seu Texto Constitucional, no caso dos indígenas.

A perda dos territórios implica, na maioria dos casos, a fragmentação dos
indivíduos que compõem as comunidades. (...) As dimensões econômicas,
política e cultural da vida social podem se desarticular, enfraquecendo a unidade
política dos grupos e tornando bem mais ambíguas as relações que as
coletividades estabelecem com seus territórios. Desse modo, ‘a questão da
territorialidade assume a proporção da própria sobrevivência dos povos. Um
povo sem território, ou melhor, sem o seu território, está ameaçado de perder
suas referências culturais e, perdida a referência, deixar de ser povo’.17

Não é por outra razão, aliás, que a Relatora Especial da ONU, Victoria

Tauli-Corpuz, externalizou preocupação com a situação dos povos indígenas no Brasil,

especialmente com a “ausência de progresso” depois de oito anos da última visita ao país de um

relator das Nações Unidas para o tema. Com efeito, no relatório de 2016, enviado pelo então

Secretário-Geral da ONU, Ban-Ki-moon, à Assembleia Geral, restou consignado que o Brasil

não deve subestimar os riscos de “efeitos etnocidas” que o cenário atual representa para os

povos indígenas .18

Rememore-se, ademais, que a terra indígena Pirititi é habitada por um dos

últimos grupos do planeta em isolamento voluntário e jamais contato pela sociedade

majoritária, incrementando sobremaneira os riscos de tal inércia estatal.

18 “Em março [de 2016], a relatora já havia divulgado comunicado final sobre a visita, no qual apontou
retrocessos na proteção dos direitos dos povos indígenas, ’uma tendência que continuará a se
agravar caso o país não tome medidas imediatas como proteger a segurança de líderes indígenas,
concluir investigações sobre assassinatos e redobrar os esforços para superar o impasse relativo a
demarcações de terras’. (...) Ela ainda criticou a interrupção dos processos de demarcação,
incluindo 20 terras indígenas pendentes de homologação pela Presidência da República; a
incapacidade de proteger as terras indígenas contra atividades ilegais; os despejos em curso; os
efeitos negativos dos megaprojetos em territórios indígenas ou perto deles; e a violência,
assassinatos, ameaças e intimidações contra os povos indígenas perpetuados pela impunidade.”
(Disponível em:
https://nacoesunidas.org/relatora-da-onu-manifesta-preocupacao-com-situacao-de-povos-indigenas-
no-brasil/amp/)

17 Idem, p. 104-5 (citando SOUZA FILHO, Carlos Frederico M. de. O renascer dos povos indígenas
para o Direito. Curitiba: Juruá, 2012. p. 120).

16 Idem, p. 105 (citando Pet. n. 3388/RR, STF, DJe de 24/09/2009).



IV.3 Do regime jurídico das portarias de restrição de uso exaradas pela

Funai.

Diante da confirmação da existência do grupo isolado a ocupar

tradicionalmente terras não demarcadas, conforme narrado no tópico II.2, a Funai, por meio de

gestão pretérita, promoveu a interdição administrativa da área por intermédio da Portaria nº

1.672, de 14/12/2012.

A edição de portarias da espécie pelo Presidente da Funai funda-se no poder de

polícia expressamente conferido à fundação indigenista pela Lei nº 5.371/67, art. 1º, VII,

habilitando-a a limitar ou disciplinar direitos, interesses ou liberdades e regular a prática de ato

ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente aos povos indígenas.

Regulamentando o dispositivo, assim preconiza o Decreto nº 1.775/96, que

disciplina o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas:

Art. 7º O órgão federal de assistência ao índio poderá, no exercício do poder de
polícia previsto no inciso VII do art. 1º da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de
1967, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se
constate a presença de índios isolados, bem como tomar as providências
necessárias à proteção aos índios.

O Decreto nº 9.010/17, que aprova o Estatuto da Funai, fixa a competência do

presidente da fundação para “editar instruções sobre o poder de polícia nas terras indígenas”

(art. 25, IX).

Tal atribuição consubstancia verdadeira medida cautelar administrativa,

instrumentalizando o administrador público para que dê concretude aos direitos constitucionais

previstos no art. 231, harmonizando-se com os direitos privados de particulares, mormente ante

a ordem do art. 231, §6º. Pontue-se que a Lei nº 9.784/99 também chancela a expedição de

cautelares inaudita altera parte pela Administração Pública Federal em casos de risco

iminente (art. 45).

O Regimento Interno da Funai, aprovado pela Portaria nº 666/17, atribui

competências para que os órgãos técnicos subsidiem a edição das portarias de restrição de uso,

qualificando a decisão da Presidência:



Art. 198. À Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato -
CGiirc compete:
XII - propor o estabelecimento de Restrição de Uso em áreas ocupadas por
povos indígenas isolados, nos termos do artigo 7º do Decreto 1.775/1996;
Art. 202. À Coordenação da Política de Proteção e Localização de Povos
Indígenas Isolados - Coplii compete:
V - elaborar, em conjunto com as CFPEs, propostas de Restrição de Uso
para a proteção de povos indígenas isolados e apoiar os procedimentos
administrativos de demarcação de terras indígenas com presença de povos
indígenas isolados;
Art. 213. Às Coordenações de Frente de Proteção Etnoambiental- CFPEs
compete:
IV - fornecer subsídios à Diretoria de Proteção Territorial para disciplinar
o ingresso e o trânsito de terceiros em áreas com a presença de índios
isolados;

A prerrogativa em comento é ainda ratificada pela Portaria Interministerial nº

50, de 24 de março de 2015, dos Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e da

Saúde, que estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e

entidades da administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de

competência do Ibama, também promove tal equiparação para fins administrativos:

Art. 2°. Para os fins desta Portaria, entende-se por: (...)
XII - terra indígena:
a) áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de
identificação e delimitação tenha sido aprovado por ato da Funai, publicado no
Diário Oficial da União;
b) áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela
Funai em razão da localização de índios isolados, publicada no Diário Oficial
da União; e
c) demais modalidades previstas no art. 17 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro
de 1973;

Assim, não há dúvidas quanto à juridicidade de tais portarias, cuja exaração e

prorrogação concretizam expressão de poder-dever da Administração Pública.



V – DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

V.1 Quanto ao pedido de deflagração do procedimento demarcatório e

conclusão em prazo razoável.

Estão presentes os requisitos cautelares para o deferimento de antecipação da

tutela quanto aos pedidos deduzidos.

No presente caso, sobressai-se o fumus boni iuris, dada a evidência do direito

(art. 311, IV, do CPC), isto é, o dever dos requeridos de promoverem, em prol do grupo isolado

Pirititi, os atos que lhes competem no procedimento demarcatório de terras indígenas.

Ademais, a omissão da Funai, passados dez anos desde a confirmação da

existência do grupo em área não demarcada, foi confessada pela própria entidade, conforme

Informação Técnica nº 112/2020/COREM/CGID/DPT-FUNAI, de 05/08/2020 (doc.

PR-RR-00018687/2020).

Vê-se presente também o requisito do periculum in mora, a denotar a

urgência da tutela provisória (art. 300 do CPC), por três razões:

(1) a grave e atual situação de lesão praticada pelos requeridos a direitos

indígenas de ordem constitucional, convencional e legal, e ao princípio da confiança, na medida

em que sua omissão vem frustrando a expectativa de reconhecimento formal, por meio da

perfectibilização do devido procedimento demarcatório, do direito originário do grupo isolado

Pirititi às suas terras;

(2) a grave e atual situação de lesão praticada por particulares aos direitos

do grupo isolado Pirititi, consistente em disputas fundiárias, grilagem e ações de desmatamento

em larga escala potencializadas pela indefinição jurídica da área.

V.1 Quanto ao pedido de prorrogação dos efeitos da Portaria nº 1.549, de

5/12/2018.

Em se tratando de povo indígena isolado, a interdição administrativa do

perímetro aproximado do território habitado é providência que se impõe enquanto pendente o

procedimento de demarcação, conforme demonstrado nos tópicos anteriores.



A iminente expiração da Portaria nº 1.549, de 5/12/2018, sem prorrogação de

seus efeitos, implicará incremento da vulnerabilidade social a que está sujeito o povo Pirititi,

mormente ante as pressões atuais de grileiros e madeireiros sobre sua terra. Destaque-se que, in

casu, por já haver interdição deferida, a desconstituição de tal proteção pela via da omissão

administrativa, sem qualquer motivação oficial, implicaria irretorquível e inconstitucional

retrocesso social, ensejando efetivos riscos à sobrevivência física do subgrupo/etnia.

Traduzindo-se a proteção de povos isolados em poder-dever da Administração

Pública, a ser instrumentalizado cautelarmente mediante a expedição/prorrogação de interdições

administrativas fundadas no poder de polícia de que dispõe a Funai, conforme frizado no tópico

IV.3, está configurado o fumus boni iuris, dada a evidência do direito (art. 311, IV, do CPC).

O justo e fundado receio de não prorrogação da portaria em comento,

demonstrado no tópico II.4 e assentado em precedentes administrativos da atual gestão da

Funai, implica o preenchimento também do requisito do periculum in mora, haja vista a

urgência da tutela provisória (art. 300 do CPC).

VI – DOS PEDIDOS.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

1) o recebimento desta ação com processamento segundo o rito da Lei nº

7.347/85 e do procedimento comum do Código de Processo Civil (art. 318, parágrafo único) e a

citação das requeridas para que, querendo, contestem-na;

2) a concessão de tutela provisória, fundada na urgência (art. 300 do CPC) e

na evidência (art. 311, IV, do CPC), a fim de:

2.a compelir a Fundação Nacional do Índio a iniciar, imediatamente, o

processo administrativo de demarcação da terra indígena Pirititi, concluindo as etapas que lhes

competem no prazo máximo de 3 (três) anos;

2.b compelir a União, no exercício da supervisão ministerial sobre a Funai que

lhe compete, a assegurar a devida instrução do processo administrativo de demarcação da terra

indígena Pirititi mediante controle dos atos e fornecimento dos meios administrativos



necessários, sem prejuízo de medidas coercitivas adotadas por esse Juízo; e a concluir as etapas

do procedimento que lhes competem no prazo máximo de 1 (um) ano;

2.c compelir a Fundação Nacional do Índio a prorrogar os efeitos Portaria nº

1.549, de 5/12/2018, até que seja concluído o procedimento administrativo de demarcação e

homologação da terra indígena Pirititi; alternativamente, requer-se que esse MM. Juízo, com

fulcro no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), se digne a declarar a extensão dos efeitos da

mencionada portaria, haja vista a ilegalidade de sua expiração imotivada, até que seja concluído

o procedimento administrativo de demarcação e homologação da terra indígena Pirititi;

3) a fixação de multa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de

atraso, em relação a cada ente em mora, como meio de coerção indireta para assegurar a

eficácia e cumprimento da decisão judicial, devendo-se destinar eventual produto da aplicação

das multas diárias ao fundo a que se refere o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

4) seja a presente ação civil pública processada na forma da lei e, ao final, seja

julgada procedente para confirmar a tutela provisória a que se refere o pedido "2", condenando

definitivamente as requeridas às obrigações de fazer ali versadas.

Protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito,

apresentando-se, desde já, os documentos abaixo relacionados.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna-se pela não realização de audiência de conciliação ou de mediação, haja

vista a natureza indisponível dos direitos versados.

Boa Vista, na data da assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)

ALISSON MARUGAL

Procurador da República

Relação dos documentos anexos:



● Portarias de instauração dos inquéritos civis: Port 597.pdf, Port 1219.pdf, Port 378.pdf e

Port 118.pdf;

● Portarias de restrição de uso da Funai: Port funai i.pdf, Port funai ii.pdf e Port funai

iii.pdf;

● Ofícios da Funai diferindo indefinidamente os processos administrativos de demarcação

de terras indígenas: PR-RR-00018348.2014.pdf, PR-RR-00005067.2015.pdf,

PR-RR-00016349.2015.pdf, PR-RR-00009559.2016.pdf, PR-RR-00010926.2017.pdf e

PR-RR-00012907.2018.pdf;

● Informação Técnica nº 112/2020/COREM/CGID/DPT-FUNAI, de 05/08/2020:

PR-RR-00018687/2020;

● Ofícios acerca de posseiros na terra indígena Pirititi: INCRA: PR-RR-00017807/2020, p

14; PR-RR-00027004/2020, p. 24; FPEWA / ACWA: PR-RR-00017807/2020, p. 6;

FEMARH: PR-RR-00016185/2019, pp. 1/2.


