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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL

Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15

Procedimento Administrativo n.º 1.21.000.002202/2020-62

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das funções

institucionais previstas nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República,

tendo em vista os elementos de prova colhidos no bojo do Procedimento Administrativo n.º

1.21.000.002202/2020-62, cujo Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15 passou a formar o

referido procedimento administrativo, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), pessoa jurídica de direito

público interno, criada pela Lei nº 5.371/67, representada pela Coordenadoria

Regional de Campo Grande/MS, sediada à Rua Sete de Setembro, n.º 1733,

Centro, em Campo Grande/MS, CEP 79.002-130, com telefone (67) 3321-

5245, endereço eletrônico: cr.campogrande@funai.gov.br, e

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada judicialmente 

pela Advocacia-Geral da União (art. 9º, § 3º, LC 73/93), com citação na pessoa 

do respectivo Procurador-Chefe (art. 35, IV, LC 73/93), com sede na Avenida 

Afonso Pena, 6134, Cidade Jardim, em Campo Grande/MS, CEP 79040-010, 

telefone (67) 3320-7300;
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pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I. DO OBJETO 

Trata-se de Ação Civil Pública com o objetivo de condenar as

DEMANDADAS em obrigação de fazer, no sentido de adotar providências para que o processo

demarcatório da Terra tradicionalmente ocupada pela Comunidade Indígena Kinikinau tenha a

retomada imediata, afim que essa população tenha seus direitos a terra homologadas

resguardados de maneira célere, seguindo os princípios da legalidade, da moralidade, da

eficiência e o princípio da finalidade.

II. DOS FATOS

II. a) Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15 (documentos passaram a formar o  
Procedimento Administrativo n.º 1.21.000.002202/2020-62)

Tramitou na Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul o Inquérito

Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15, cujo objeto era acompanhar a instauração e o andamento do

processo de identificação e demarcação da terra tradicionalmente ocupada pela Comunidade

Indígena Kinikinau, no Município de Porto Murtinho/MS

Tal procedimento foi instaurado em outubro do ano de 2013, tendo como

primeira diligência a expedição do Ofício n.° 388/2013 – MPF/PRMS/EKS1 à Presidência da

FUNAI, requisitando que a mesma informasse se já havia algum procedimento instaurado com o

objetivo de identificar/demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Indígena

Kinikinau, mencionando, em caso negativo, qual a previsão de instauração do procedimento em

questão. 

Em resposta, tal fundação alegou existir um grande número de procedimentos

demarcatórios para um diminuto número de profissionais, e, por tal razão, buscou por concluir a

etapa de delimitação dos procedimentos em curso antes de constituir novos Grupos de Trabalho

1 IC 1.21.000.0019982013-15_1.pdf – Página 11/12

Avenida Afonso Pena, n.º 4444, Vila Cidade
CEP 79020-907 – Campo Grande/MS – Tel.: (67) 3312-7200 – www.peticionamento.mpf.mp.br

Num. 256285095 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES - 08/07/2022 17:24:23
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070817242294500000248520684
Número do documento: 22070817242294500000248520684



para identificação e delimitação de outras terras indígenas, sendo que a prioridade para o Estado

do Mato Grosso do Sul era a conclusão dos procedimentos de identificação e delimitação das

Terras Indígenas Pilad Rebuá e Lalima. (Ofício n° 50/DPT/20142). 

Por meio do Ofício n.º 264/2015 - MPF/PRMS/EKS3, em decorrência do lapso

temporal de 18 (dezoito) meses decorridos desde o último contato com a fundação indigenista,

este Órgão Ministerial requisitou que a FUNAI informasse se já havia algum procedimento

instaurado com o objetivo de identificar/demarcar as terras tradicionalmente ocupada pela

Comunidade Indígena Kinikinau, mencionando, em caso negativo, qual a previsão de instauração

do procedimento em questão, tal ofício foi reiterado. 

Utilizando do Ofício n°. 93/DPT/20164, a DEMANDADA alegou que,

utilizando os mesmos motivos do ofício anterior acerca da questão prioritária, a terra ocupada

pela Comunidade Indígena Kinikinau não constava na programação anual de trabalho da

Diretoria de Proteção Territorial de 2016. 

Em razão de tal resposta, este Parquet Ministerial oficiou a FUNAI,

requisitando que a mesma informasse a previsão para o início do levantamento in loco, bem

como para a realização dos demais estudos relativos à identificação e demarcação da terra

ocupada pela Comunidade Indígena Kinikinau. (Ofício n.° 157/2016 - MPF/PRMS/EKS5)

Por meio do Ofício n° 1273/2016/DPT6, a FUNAI afirmou, ademais, que,

ainda que se admitisse como necessária a constituição de uma reserva indígena para a

comunidade em comento, a demanda da Comunidade Indígena Kinikinau seria posta em espera,

pois a Diretoria de Proteção Territorial vinha priorizando procedimentos voltados aos povos

Terena e Guarani-Kaiowá. 

Em decorrência disto, esta fundação foi novamente oficiada pelo Ministério

Público Federal, para que apontasse a previsão da Diretoria de Proteção Territorial para o início

do levantamento minucioso in loco citado por tal diretoria em respostas anteriores. (Ofício n.°

267/2017- MPF/PRMS/EKS7)

2 IC 1.21.000.0019982013-15_1.pdf – Página 13/14
3 IC 1.21.000.0019982013-15_1.pdf – Página 20/21
4 IC 1.21.000.0019982013-15_1.pdf – Página 25
5 IC 1.21.000.0019982013-15_1.pdf – Página 35/38
6 IC 1.21.000.0019982013-15_1.pdf – Página 43/44
7 IC 1.21.000.0019982013-15_1.pdf – Página 57/60
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É importante ressaltar que foi informado à FUNAI a situação de

vulnerabilidade, a qual a etnia Kinikinau enfrentava, uma vez que os mesmos foram expulsos

pelos índios Kadiwéu da Aldeia São João, dividiram-se e se encontravam transitoriamente

vivendo em aldeias de etnia Terena. 

Apenas em março do ano de 2018, a FUNAI informou, por meio do Ofício n°

169/2018/DPT-FUNAI8, que a reivindicação fundiária do povo Kinikinau estaria registrada no

banco de dados da fundação, sendo autuada sob o n° 08620.100718/2015-02, e se encontrava, à

época, em planejamento, contudo, ainda não havia sido constituído o Grupo Técnico. Mesmo

assim, foi frisado que a realização de visita in loco na área reivindicada pelo povo Kinikinau foi

incluída no Planejamento da Diretoria de Proteção Territorial para aquele ano. 

Em dezembro de 2018, os indígenas da etnia Kinikinau compareceram na sede

desta Procuradoria da República para protocolizar o documento intitulado “Relatório

Antropológico de Fundamentação para a Identificação e Delimitação da Terra Indígena

Kinikinau do Agachi”, elaborado pelo Antropólogo Gilberto Azanha, o qual já havia sido

entregue à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão/MPF e na FUNAI, nos dias 27 e 28 de

novembro respectivamente. 

É importante frisar, em decorrência do relatório elaborado, que foi possível

notar um equívoco quanto ao local onde se encontrava a Comunidade Indígena Kikinau.

Primeiramente, na instauração deste inquérito, havia-se compreendido que a comunidade em tela

se encontrava em Porto Murtinho/MS, contudo, após o brilhante trabalho antropológico feito, foi

corrigido o local das terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Indígena Kikinau para o

Município de Miranda, também no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Por esta razão, este Parquet Ministerial requisitou, por meio do Ofício n.°

89/2019 – MPF/PRMS/EKS9, em julho de 2019, que a FUNAI informasse a fase em que se

encontrava o procedimento acerca da reivindicação fundiária do povo Kinikinau e se havia sido

finalizada a qualificação feita pela Coordenação Regional de Campo Grande. 

A FUNAI formulou resposta, por meio do Ofício n° 732/2019/DPT/FUNAI10,

na qual esclareceu que tanto o relatório elaborado pelo Antropólogo Gilberto Azanha, bem como,

8 IC 1.21.000.0019982013-15_2.pdf - Página 18/20
9 IC 1.21.000.0019982013-15_2.pdf - Página 27/28
10IC 1.21.000.0019982013-15_2.pdf - Página 34/35
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a qualificação foram analisados, concluindo que as informações encaminhadas foram suficientes

para caracterizar a terra ocupada pelo povo Kinikinau como qualificada e apta a ingressar no

planejamento anual de trabalho de tal fundação. Em seguida, relatou que para o ano de 2019 já

havia um grande número de Grupos Técnicos em curso, sendo assim, a constituição do Grupo

Técnico para o estudo de identificação e delimitação da terra reivindicada pelo povo Kinikinau

seria incluída no planejamento do próximo Plano Plurianual. Foram enviadas a documentação

comprobatória da apreciação tanto do relatório quanto da qualificação. 

Tais informações prestadas colidem com a informação prestada em expediente

anterior formulado pela FUNAI, o Ofício n° 169/2018/DPT-FUNAI11, no qual a mesma relatou

que a realização de visita in loco na área reivindicada pelo povo Kinikinau havia sido incluída no

Planejamento da Diretoria de Proteção Territorial para o ano de 2018. 

Após um momento de saneamento do procedimento, verificou-se que passados

7 (sete) anos de tramitação de tal Inquérito Civil, mesmo com muitos esforços deste Órgão

Ministerial, o procedimento reivindicatório do povo Kinikinau ainda não havia tido NENHUMA

fase concluída. Destarte, foi expedido novo ofício à FUNAI, em março de 2020, requisitando que

a mesma enviasse informações atualizadas acerca da reivindicação fundiária dessa comunidade

indígena, sobretudo se a mesma foi incluída no planejamento do Plano Plurianual de tal entidade

e quais as medidas tomadas a partir disso, caso negativo, qual seria a previsão para a inclusão

(Ofício n.° 87/2020 – MPF/PRMS/5º Ofício12). 

Por meio do Ofício n° 284/2020/DPT/FUNA13, expedido em março de 2020, a

FUNAI respondeu que existem inúmeras demandas de registros de reivindicações fundiárias de

povos indígenas de todo o País, além de vários procedimentos já em curso. Somando a isso, foi

ressaltada a escassez de servidores na autarquia para a análise da documentação respectiva e,

desde o ano de 2012, a indisponibilidade da contratação de profissionais externos para compor e

coordenar GT’s. 

Em decorrência disso, a entidade salientou que o planejamento anual da CGID

prevê priorizar o atendimento das reivindicações fundiárias indígenas com decisões judiciais pela

constituição de novos Grupos Técnicos, não sendo possível, até aquele momento, indicar uma

previsão a respeito da inclusão da presente reivindicação. 
11 IC 1.21.000.0019982013-15_2.pdf - Página 18/20
12 IC 1.21.000.0019982013-15_5.pdf- Página 14/15
13 IC 1.21.000.0019982013-15_5.pdf- Página 16/17
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Por esta razão, o Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15 foi sobrestado

por 180 (cento e oitenta) dias e, posteriormente, arquivado. Em seu arquivamento foi ressaltado

que o inquérito civil foi instaurado e tramitou com o objetivo de acompanhar o processo de

demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Indígena Kinikinau, contudo,

notou-se que o processo de demarcação em questão, até aquele momento, não havia tido

qualquer etapa concluída. 

Logo, após o arquivamento do Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15, foi

instaurado o Procedimento Administrativo n.º 1.21.000.002202/2020-62, no qual foram anexadas

cópias dos autos do inquérito originário. A instauração do novo procedimento foi indisponível,

tendo em vista que a demanda persistia do acompanhamento deste Órgão Ministerial, já que,

após 7 (sete) anos, o processo de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pela

Comunidade Indígena Kinikinau não havia tido nenhuma das suas etapas concluídas. 

II. b) Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas n.º

1.21.000.002202/2020-62

O Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas n.º

1.21.000.002202/2020-62 objetivou de acompanhar a instauração e o andamento do processo de

identificação e demarcação da terra tradicionalmente ocupada pela Comunidade Indígena

Kinikinau, localizada no Município de Miranda/MS.

Tal procedimento foi instaurado em novembro de 2020, e teve como primeira

diligência o envio do Ofício n.º 85/2021 - MPF/PRMS/5º Ofício14 à Diretoria de Proteção

Territorial da FUNAI, requisitando informações atualizadas acerca da reivindicação fundiária em

comento, sobretudo a previsão para a sua inclusão no planejamento da Coordenação-Geral de

Identificação e Delimitação. 

Foi recebido, em resposta, o Ofício n.º 175/2021/DPT/FUNAI15 mencionando

o aumento do volume de trabalho a cargo de tal Coordenação-

Geral - por conta de decisões judiciais determinando a constituição de GTs de estudos
14 PA 1.21.000.0022022020-62.pdf – Página 7/8
15 PA 1.21.000.0022022020-62.pdf – Página 10/11
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multidisciplinares de identificação e delimitação de terras indígenas ou a conclusão dos

trabalhos -, bem assim a prolação de decisão, pelo Ministro Edson Fachin, em sede do RE n.º

1.017.365, suspendendo os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU - de forma

a obstar à Administração "rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação

de terra indígena, com base no parecer ... até que seja julgado o Tema 1031" -, o que teria

resultado na emissão do Parecer 00763/2020 pela CONJUR-MJSP/CGU/AGU, orientando

que se aguarde o julgamento do referido recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal

Federal para a tomada de decisões pela FUNAI.

Também foi ressaltada a recente decisão liminar que teria sido proferida, pelo

Ministro Alexandre de Moraes, na Reclamação n.º 42.329/PR - ajuizada em face de uma

decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Processo n.º 5001401-

07.2014.4.04.7017, que iria de encontro ao que foi determinado até então no RE n.º 1.017.36

para suspender o andamento do feito até posterior pronunciamento em sede desse recurso.

O mesmo teria sido determinado em sede da Reclamação n.º 45.671, ajuizada em face de uma

decisão do Juízo da Vara Federal de Eunápolis/BA (Processo 1000042- 98.2018.4.01.3310).

Ainda segundo consignado na resposta, em vista disso, "torna-se essencial ao

funcionamento e cumprimento dos deveres institucionais desta Fundação Nacional do Índio

aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.017.365, para que possa dar

prosseguimento ao processo de demarcação em tela, garantindo a efetividade, segurança e

aplicação isonômica do Direito". Portanto, foi determinado o sobrestamento dos autos pelo

prazo de 90 (noventa) dias. 

Ao fim do prazo de sobestamento, foi expedido novo ofício à Diretoria de

Proteção Territorial da FUNAI (Ofício n.º 403/2021 - MPF/PRMS/5º Ofício16), requisitando o

envio de informações atualizadas acerca da reivindicação fundiária das terras ocupadas pelo povo

Kinikinau, sobretudo a previsão para a sua inclusão no planejamento da Coordenação-Geral de

Identificação e Delimitação.

16 PA 1.21.000.0022022020-62.pdf  – Página 21/22
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Em resposta a FUNAI encaminhou o Ofício n.º 1459/2021/DPT/FUNAI17,

datado de 16 de dezembro, mencionando, que "o Planejamento de 2022 da CGID ainda não foi

finalizado, não sendo possível informar, na data de hoje, se a reivindicação em comento será

contemplada nessa remessa". Tendo em vista o tempo decorrido desde o recebimento de

informações, determinou-se o envio do Ofício n.º 34/2022 - MPF/PRMS/5º Ofício18, de fevereiro

de 2022, à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, requisitando informações atualizadas

sobre a reivindicação fundiária da Comunidade em questão. 

Foi recebida a resposta por meio do Ofício n.º 338/2022/DPT/FUNAI19, no

mês de março, mencionando que a referida reivindicação, autuada como Processo Funai n.º

08620.001034/2008-91, já está qualificada e aguarda sua inclusão no planejamento anual da

Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação, além dessa informação, apenas reiterou o

teor do Ofício n.º 1459/2021/DPT/FUNAI 20, citado no parágrafo acima. 

Em decorrência da falta de informações relevantes prestadas pela FUNAI, bem

como, a onerosa demora quanto a conclusão da primeira etapa do processo demarcatório das

terras ocupadas pela Comunidade Indígena Kinikinau, sobrestou o Procedimento Administrativo

de Acompanhamento de Políticas Públicas n.º 1.21.000.002202/2020-62 e verificou-se a

necessidade de ajuizamento da demanda. 

III. DO DIREITO

III. a) Competência da Justiça Federal

A competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação

encontra amparo no artigo 109, inciso I, da CF/88, pela natureza dos sujeitos passivos (FUNAI,

Fundação pública federal, vinculada ao Ministério da Justiça, e UNIÃO) e ativo da ação.

Além disso, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a

presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda é suficiente para determinar a

competência da Justiça Federal, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal21.

17 PA 1.21.000.0022022020-62.pdf – Página 25/26
18 PA 1.21.000.0022022020-62.pdf  – Página 30/31
19 PA 1.21.000.0022022020-62.pdf – Página 32
20 PA 1.21.000.0022022020-62.pdf  – Página 30/31
21 Nessa linha são, por exemplo, os seguintes arestos: Resp 1057878/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009, REsp 440.002/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO
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Como ensina Teori Albino Zavascki,

para fixar a competência da Justiça Federal, basta que a Ação Civil Pública seja
proposta pelo Ministério Público Federal. Assim ocorrendo, bem ou mal, figurará
como autor um órgão da União, o que é suficiente para atrair a incidência do art. 109,
I, da Constituição.

(…) figurando o Ministério Público Federal, órgão da União, como parte na relação
processual, a um juiz federal caberá apreciar a demanda, ainda que seja para dizer que
não é ele, e sim o Ministério Público Estadual, o que tem legitimação ativa para a
causa", para tanto devendo investigar se a demanda se insere "no âmbito das
atribuições do Ministério Público que a promoveu”. (Processo Coletivo: Tutela de
Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, 2ª ed., São Paulo, 2007, pp. 144-
145).

Também resta evidenciado que a Seção Judiciária de Campo Grande/MS detém

a competência territorial absoluta para apreciar a presente demanda, nos termos do artigo 2º da

Lei n.º 7.347/85, haja vista tratar-se de ação civil pública abarcando os municípios da esfera de

atribuição deste órgão ministerial22.

III. b) Legitimidade ativa do Ministério Público Federal

A Constituição da República definiu o Ministério Público como instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e o incumbiu da defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127).

Dentre as atribuições constitucionais do órgão ministerial, está a defesa judicial

dos interesses e direitos das populações indígenas (art. 129, inciso V, da Constituição Federal).

A Lei Complementar nº 75/93, a seu turno, determina que uma das funções

institucionais do Ministério Público da União é defender em juízo os interesses coletivos das

comunidades indígenas (art. 5º, III, “e”) e prevê, em seu artigo 6º, incisos VII, alínea “c”, e XI, e

art. 37, inciso II, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para o ajuizamento de ação

civil pública que tenha por escopo a proteção dos interesses individuais e coletivos das

comunidades indígenas.

Ainda, cabe destacar que os direitos em tela possuem relevante interesse social,

sendo indisponíveis, já que o direito à terra é imanação direta do princípio da dignidade da
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.11.2004, DJ 06.12.2004 p. 195, CC 48.106/DF, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14.09.2005, DJ 05.06.2006 p. 233.
22 Municípios de Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Corguinho, 
Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Jaraguari, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio 
Pardo, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.
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pessoa humana. Nesse sentido, segue julgado que reconhece a legitimidade do MP em relação

aos direitos indisponíveis e disponíveis com relevante interesse social:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 1.
DANO MORAL COLETIVO. TUTELA DA COLETIVIDADE INDÍGENA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 2. DIREITOS INDIVIDUAIS
INDISPONÍVEIS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE JOVENS INDÍGENAS.
LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO. 3. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. PRESSUPOSTOS. PERICULUM IN MORA. INDÍCIOS DA
DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

1. Tratando-se de competência determinada em razão da matéria, a simples
presença de indígena em algum dos polos da demanda não é suficiente para
atração da competência da Justiça Federal. Contudo, na presente hipótese, o
objeto da ação é a tutela de direitos da coletividade indígena, pois a sua
pretensão é a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
morais coletivos sofridos pelas comunidades indígenas de São Gabriel da
Cachoeira/AM, no Alto Rio Negro, o que atrai a competência absoluta da
Justiça Federal. 

2. São funções institucionais do Ministério Público da União a defesa dos
direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas,
mediante a propositura de ação civil pública. Encontrando-se a população
nativa em uma situação de vulnerabilidade, notadamente mediante a ofensa à
dignidade da pessoa humana, mais especificamente em relação à dignidade
sexual das jovens indígenas, não há como afastar a legitimidade ativa e o
interesse de agir do Ministério Público Federal.

[...]

(REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

Em face desses preceitos, e tendo em vista a induvidosa presença de interesse

federal na demanda, resta configurada a legitimidade ativa do Parquet federal.

III. c) Legitimidade passiva da FUNAI e da UNIÃO

As diretrizes do processo administrativo de demarcação das terras indígenas

estão definidas na Lei n. 6001, de 19/12/1973 – Estatuto do Índio, bem como no Decreto n.

1.775, de 08/01/1996, o qual “dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das
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terras indígenas”, definindo claramente o papel do órgão federal indigenista, as diferentes fases e

subfases do processo, bem como assegurando transparência ao procedimento, por meio de sua

publicidade. Essa a legislação infraconstitucional que atribui à FUNAI o papel de tomar

iniciativa, orientar e executar a demarcação dessas terras. 

Note-se que as regras do Decreto n. 1.775/96 já foram “declaradas

constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 24.045, da relatoria

do ministro Joaquim Barbosa”, como ressaltado no caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol

(Pet 3388 / RR, Min. CARLOS BRITTO, 19/03/2009). 

Ainda, o decreto n.º 7.056/2009 aprovou o novo estatuto da FUNAI e, entre as

competências do ente, destaca-se, por sua especial importância ao caso em testilha, a constante

do artigo 4º, do Anexo I, do Estatuto, o qual dispõe que “a FUNAI, na forma da legislação

vigente, promoverá os estudos de identificação e delimitação, a demarcação, regularização

fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.”

Tendo como finalidade primordial a garantia da política e dos direitos

indigenistas e, consoante demonstrado alhures, sendo o órgão competente para realizar a

demarcação das terras indígenas, justifica-se a inclusão deste ente no polo passivo da presente

demanda.

Ademais, faz-se primordial a inclusão da União (art. 2º, § 10, do Decreto Lei

n.º 1.775/96) no polo passivo da presente demanda, sob pena de frustrar-se a tutela judicial ora

requerida. Isso porque compete à União a homologação da demarcação, a cargo da Presidência

da República.

Cabe esclarecer que é a repetição do ilícito que alicerça o pedido do Ministério

Público Federal em estender pedido mandamento judicial também à UNIÃO para que cumpra

com a sua responsabilidade no processo de demarcação da terra tradicionalmente ocupada pela

Comunidade Indígena Kiniknau, localizada no Município de Miranda/MS, isto é, homologue a

demarcação das terras a ser realizada pela FUNAI.

Logo, a União é parte legítima para figurar no polo passivo da presente

demanda, pois é parte integrante do processo demarcatório, sem a qual a eficácia de futura ação

proferida nestes autos será prejudicada.
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Nessa perspectiva, este Parquet Federal requer ordem para que a FUNAI,

primeiramente, dê início ao processo de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelo

povo indígena da etnia Kinikinau, bem como, proceda com demais atos necessários à inclusão do

procedimento administrativo n° 08620.100718/2015-02 no Plano Anual do decorrente ano, para

que haja a elaboração de um estudo antropológico de identificação, coordenado por antropólogo

de qualificação reconhecida, nomeado por Portaria da FUNAI, para que finalmente seja

cumprida a primeira etapa de tal processo de demarcação, o qual não pode perdurar eternamente. 

Não obstante, requer que a UNIÃO seja condenada a cumprir o disposto no

artigo 5° do Decreto 1.775/96 em prazo razoável a ser fixado por pelo E. Juízo, bem como que a

mesma assegure à FUNAI, se for necessário, os recursos financeiros, materiais e humanos

necessários ao fiel cumprimento da determinação judicial.

III. d) Da proteção constitucional às terras indígenas

A Constituição Federal, em seu artigo 231, garante aos índios o direito à posse

permanente sobre as suas terras tradicionais, e aos não-índios ocupantes dessas terras, o direito

de serem indenizados, de forma justa e proporcional, por todas as benfeitorias realizadas de boa-

fé. A obrigação de realizar a demarcação desse território em favor dos indígenas e de pagar as

indenizações cabíveis aos não-indígenas foi imposta pela Constituição à União, que, para isso,

instituiu a FUNAI. 

A Carta Republicana de 1988 também conferiu proteção às manifestações das

culturas indígenas, reconhecendo aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam (conforme o

artigo 215, § 1º).

Observa-se que a Constituição Federal assegura aos índios direitos originários

sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Tal regramento é ainda prescrito no artigo 23 da

Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio), o qual estabelece a definição de posse indígena como “(…) a

ocupação efetiva da terra que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde

habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil.”
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Ainda, a CF/88, no cenário de proteção à diversidade cultural e reconhecimento

dos direitos dos povos indígenas sobre suas terras, tomou como prioridade a demarcação desses

territórios, fixando, inclusive, o prazo de 5 (cinco) anos para que a União concluísse os trabalhos

(art. 67 do ADCT), sendo assim, nota-se que o prazo estabelecido para a conclusão da Terra

Indígena Taunay-Ipegue, bem como os princípios norteadores da atividade administrativa, dentre

os quais os da proporcionalidade e razoabilidade, estão sendo continuamente violados pela

FUNAI.

No plano internacional e supralegal, o Brasil firmou a Convenção nº 169 da

OIT (incorporada na ordem jurídica interna brasileira a partir do Decreto nº 5.051, de 19 de abril

de 2004), que prevê a obrigação de demarcação e garantia das terras dos povos tradicionais,

atentando para os direitos de todos os envolvidos na atividade demarcatória. Em seu artigo 14,

item 2, essa convenção determina que o Estado signatário deve adotar todas as medidas

necessárias para identificar as terras que os povos indígenas ocupam tradicionalmente e garantir

a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.

“ PARTE II – TERRA

Artigo 13

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão

respeitar a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos

interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo

os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os

aspectos coletivos dessa relação.

2. A utilização do termo "terras" nos artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de

território, o que abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados

ocupam ou utilizam de alguma outra forma.

Artigo 14

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse

sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados,

deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de

utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais,

tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de
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subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos

nômades e dos agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão 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.

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico

nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos

interessados.

Sem descurar dos interesses/direitos dos não índios, que devem também ser

assegurados, observa-se que o processo de demarcação é dever da União, através do

qual se busca explicitar os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos

indígenas, propiciando as condições fundamentais para a sobrevivência física e

cultural desses povos, bem como a preservação da diversidade sociocultural

brasileira.”

A Lei nº 6.001/73 reafirmou o dever da administração pública federal em

demarcar as terras tradicionais em tempo hábil, de forma justa e proporcional:

“Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de

assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o

processo estabelecido em decreto do Poder Executivo.”

Em atenção a esse comando, o Decreto 1.775/96 foi editado, esse decreto

estabelece os prazos e ritos do procedimento demarcatório de terras indígenas, os quais,

inclusive, já foram reafirmados como constitucionais pelo Plenário do C. Supremo Tribunal

Federal em reiterados julgados (MS 24.045, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.08.2005; PET

3388/RR, caso Raposa Serra do Sol, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ 19/03/2009).

O decreto garante direitos tanto aos índios quanto aos não-índios. Aos índios,

garante a demarcação das terras, como demonstra seu primeiro artigo:

“Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de

dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente

demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio,

de acordo com o disposto neste Decreto.”
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Aos não-índios, o Decreto 1.775/96 garante, além da indenização pelas

benfeitorias de boa-fé, o reassentamento dos pequenos agricultores nos programas de reforma

agrária promovidos pelo INCRA, conforme o artigo 4º:

“Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, o

órgão fundiário federal dará prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o

levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente.”

Os critérios de identificação e delimitação uma terra indígena, o que é realizado

por um grupo de técnicos especializados, estão definidos no Decreto nº 1775/96, já citado, e na

Portaria nº 16/MJ, de 09/01/1996, a qual estabelece “regras sobre a elaboração do relatório

circunstanciado de identificação e delimitação de Terras Indígenas”.

O processo demarcatório tem início por meio da identificação e delimitação,

por um grupo técnico da FUNAI, com estudos e levantamentos em campo, centros de

documentação, órgãos fundiários municipais, estaduais e federais e em cartórios de registros de

imóveis para a elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da área

estudada.

O resumo do relatório é publicado no Diário Oficial da União e no Diário

Oficial do Estado de localização da área, sendo cópia da publicação afixada na sede municipal da

comarca da situação da terra estudada.

Os estudos antropológicos e os complementares de natureza etno-histórica,

sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário deverão caracterizar e

fundamentar a terra como tradicionalmente ocupada pelos índios, conforme os preceitos

constitucionais, e apresentar elementos visando à concretização das fases subsequentes à

regularização total da terra.

É com base nestes estudos, que são aprovados pelo Presidente da FUNAI, que

a área é declarada de ocupação tradicional do grupo indígena a que se refere, por ato do Ministro

da Justiça – Portaria Declaratória publicada no Diário Oficial da União, reconhecendo-se, assim,

formal e objetivamente, o direito originário indígena sobre uma determinada extensão do

território brasileiro.
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Com a publicação da Portaria declarando os limites da terra indígena, compete

à FUNAI realizar a demarcação física das terras e, posteriormente, o levantamento fundiário de

avaliação de benfeitorias implementadas pelos ocupantes não-índios, realizado em conjunto com

o cadastro dos ocupantes não-índios, a cargo do Incra.

Em prosseguimento, a demarcação das terras é homologada pelo Presidente da

República, por meio de um decreto, sendo promovida a retirada dos ocupantes não-índios das

terras indígenas, com pagamento de benfeitorias consideradas de boa-fé, e realizado o

reassentamento dos ocupantes não-índios que atendem ao perfil da reforma, a cargo do Incra.

Por fim, as terras indígenas são registradas pela FUNAI na Secretaria de

Patrimônio da União e interditadas para a proteção de povos indígenas isolados.

Nesse contexto, o processo demarcatório é fundamental e urgente como ato

governamental de reconhecimento, com o fito de definir a real extensão da posse indígena,

visando assegurar a proteção dos limites demarcados e promover o adequado encaminhamento

da questão fundiária, de modo a permitir o resguardo dos direitos de índios e não índios. Todos

esses direitos, de demarcação para os índios e de indenização e reassentamento para os não-

índios, estão também condicionados à realização e conclusão, pela FUNAI, do processo de

demarcação da respectiva terra indígena.

Por conseguinte, saliente-se que as terras indígenas possuem proteções

constitucionais e convencionais, devendo o Estado Brasileiro, por meio de demais órgãos e entes

federais, promover a devida tutela da posse de tais terras indígenas, demarcando-as de acordo

com os procedimentos previstos nas normas infraconstitucionais.

III. e) Do procedimento demarcatório

As linhas mestras do processo administrativo para a demarcação de terras

indígenas estão definidas na Lei nº 6.001, de 19.12.1973 – Estatuto do Índio, bem como no

Decreto nº 1775, de 8.1.1996. Tais normas atribuem à FUNAI o papel de tomar a iniciativa,

orientar e executar a demarcação dessas terras, atividade que atualmente é promovida pela

Diretoria de Proteção Territorial (DPT). 
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O procedimento atual para a identificação e delimitação, demarcação física,

homologação e registro de terras indígenas está estabelecido e balizado no Decreto nº 1.775/96,

que “dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas”, definindo

claramente o papel do órgão federal indigenista, as diferentes fases e subfases do processo, bem

como assegurando transparência ao procedimento, por meio de sua publicidade, como demonstra

a tabela a seguir: 

PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
INDÍGENAS 

a) elaboração de um estudo antropológico de identificação, coordenado por antropólogo de
qualificação reconhecida, nomeado por Portaria da FUNAI (art. 2º, caput, do Decreto nº
1.775/1996); 

b) designação de grupo técnico especializado, composto preferencialmente por servidores do
próprio quadro funcional da FUNAI, coordenado por antropólogo, com a finalidade de
realizar estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica,
cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação (art. 2º, § 1º, do
Decreto n.º 1.775/1996); 

c) conclusão dos trabalhos de identificação e delimitação, com posterior apresentação, pelo
grupo técnico, do relatório circunstanciado, caracterizando a terra indígena a ser demarcada
(art. 2º, § 6º, do Decreto nº 1.775/1996); 

d) aprovação do relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, com posterior
publicação, no prazo de quinze dias, do resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob demarcação, acompanhado
de memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser afixada na sede da
Prefeitura Municipal da situação do imóvel (art. 2º, § 7º, do Decreto nº 1.775/1996); 

e) aguardo do prazo de noventa dias, contados da publicação referida no item anterior, para
que eventuais interessados manifestem-se, apresentando ao órgão federal de assistência ao
índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos
periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear
indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório circunstanciado de
identificação e delimitação (art. 2º, § 8º, do Decreto n.º 1.775/1996); 

f) encaminhamento, nos sessenta dias subsequentes ao encerramento do prazo a que se
refere o item precedente, do procedimento de demarcação ao Ministro de Estado da Justiça,
acompanhado dos pareceres relativos às razões e provas apresentadas (art. 2º, § 9º, do
Decreto n.º 1.775/1996); 

g) prolação de decisão pelo Ministro de Estado da Justiça, no prazo de trinta dias após o
recebimento do procedimento (art. 2º, § 10, do Decreto n.º 1.775/1996); 

h) demarcação física da área (colocação de marcos demarcatórios) e avaliação/pagamento
das benfeitorias das ocupações de boa-fé; 

i) homologação da demarcação pelo Presidente da República, mediante decreto (art. 5º do
Decreto nº 1.775/1996); 
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j) registro da área em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do
Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, em até trinta dias após a publicação do
decreto de homologação (art. 6º do Decreto n.º 1.775/1996).

Note-se que as regras do Decreto nº 1.775/96 já foram “declaradas

constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 24.045, da relatoria

do ministro Joaquim Barbosa”, como ressaltado no caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol –

Pet 3388/RR, Min. CARLOS BRITTO, 19.3.2009. 

Os critérios para se identificar e delimitar uma terra indígena, o que é realizado

por um grupo de técnicos especializados, estão definidos no Decreto nº 1775/96 e na Portaria nº

16/MJ, de 9.1.1996, a qual estabelece “regras sobre a elaboração do relatório circunstanciado de

identificação e delimitação de Terras Indígenas”. 

O início do processo demarcatório se dá por meio da identificação e

delimitação, quando é constituído um grupo técnico de trabalho, composto por técnicos da

FUNAI. A comunidade indígena é envolvida diretamente em todas as subfases da identificação e

delimitação da terra indígena a ser administrativamente reconhecida. 

O grupo de técnicos faz os estudos e levantamentos em campo, centros de

documentação, órgãos fundiários municipais, estaduais e federais, e em cartórios de registros de

imóveis, para a elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da área

estudada, resultado que servirá de base a todos os passos subsequentes. 

O resumo do relatório é publicado no Diário Oficial da União e no Diário

Oficial do Estado federado de localização da área, sendo cópia da publicação afixada na sede do

município onde localizada a terra estudada. 

Os estudos antropológicos e os complementares de natureza etno-histórica,

sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário, deverão caracterizar e

fundamentar a terra como tradicionalmente ocupada pelos índios, conforme os preceitos

constitucionais, e apresentar elementos visando à concretização das fases subsequentes à

regularização total da terra.

É com base nesses estudos, aprovados pelo Presidente da FUNAI, que a área

será declarada de ocupação tradicional do grupo indígena, por ato do Ministro da Justiça –
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Portaria Declaratória publicada no Diário Oficial da União. Em seguida, cabe ao Presidente da

República homologar ou não a demarcação mediante decreto, reconhecendo-se, assim, formal e

objetivamente, o direito originário indígena sobre uma determinada extensão do território

brasileiro. Após, a FUNAI tem até 30 dias para registrar a área no cartório imobiliário da

comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda.

Destaque-se o regramento estabelecido no Decreto nº 1.775/96, verbis:

“Art. 2° A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será

fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação

reconhecida, que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo

titular do órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação. 

§ 1° O órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado,

composto preferencialmente por servidores do próprio quadro funcional, coordenado

por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos complementares de natureza

etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento

fundiário necessários à delimitação. 

§ 2º O levantamento fundiário de que trata o parágrafo anterior, será realizado,

quando necessário, conjuntamente com o órgão federal ou estadual específico, cujos

técnicos serão designados no prazo de vinte dias contados da data do recebimento da

solicitação do órgão federal de assistência ao índio. 

§ 3° O grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas próprias,

participará do procedimento em todas as suas fases. 

§ 4° O grupo técnico solicitará, quando for o caso, a colaboração de membros da

comunidade científica ou de outros órgãos públicos para embasar os estudos de que

trata este artigo. 

§ 5º No prazo de trinta dias contados da data da publicação do ato que constituir o

grupo técnico, os órgãos públicos devem, no âmbito de suas competências, e às

entidades civis é facultado, prestar-lhe informações sobre a área objeto da

identificação. 
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§ 6° Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o grupo técnico

apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio,

caracterizando a terra indígena a ser demarcada. 

§ 7° Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, este

fará publicar, no prazo de quinze dias contados da data que o receber, resumo do

mesmo no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se

localizar a área sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da

área, devendo a publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do

imóvel. 

§ 8° Desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a publicação

de que trata o parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios em que se localize

a área sob demarcação e demais interessados manifestar-se, apresentando ao órgão

federal de assistência ao índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais

como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas,

fotografias e mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios,

totais ou parciais, do relatório de que trata o parágrafo anterior. 

§ 9° Nos sessenta dias subsequentes ao encerramento do prazo de que trata o

parágrafo anterior, o órgão federal de assistência ao índio encaminhará o respectivo

procedimento ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com pareceres relativos às

razões e provas apresentadas. 

§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do procedimento, o Ministro de Estado da

Justiça decidirá: 

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e determinando a sua

demarcação; 

II - prescrevendo todas as diligências que julgue necessárias, as quais deverão ser

cumpridas no prazo de noventa dias; 

III - desaprovando a identificação e retornando os autos ao órgão federal de

assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não atendimento

do disposto no § 1º do art. 231 da Constituição e demais disposições pertinentes. 

[…]
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Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedimento administrativo

deste Decreto, será homologada mediante decreto. 

Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de homologação, o órgão

federal de assistência ao índio promoverá o respectivo registro em cartório

imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do

Ministério da Fazenda.” 

III. f) Da morosidade e displicência da FUNAI com a demarcação das terras

tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Indígena Kinikinau, localizada no Município de

Miranda/MS

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVII, estabelece a duração

razoável do processo como direito fundamental, ao mesmo tempo que determina, no artigo 67

das Disposições Constitucionais Transitórias, um prazo para conclusão dos trabalhos de

demarcação, com o fito de priorizar o desenvolvimento cultural e o reconhecimento dos direitos

dos povos indígenas sobre as suas terras.

Ao mesmo tempo em que as normas constitucionais garantem o direito à

duração razoável do processo e impõem ao Estado o dever de demarcar, de modo célere, as terras

indígenas, o Decreto nº 1.775/96 traz o devido processo de demarcação, vinculado à avaliação

técnica e seus respectivos prazos.

Desse modo, a eternização de qualquer processo de demarcação de terras

indígenas dá-se à margem da legalidade, dos princípios basilares do direito administrativo, como

a eficiência e a moralidade, e, especialmente, em total desrespeito aos direitos constitucionais da

duração razoável do processo (direito fundamental de todo e qualquer cidadão) e da posse e

usufruto dos indígenas sobre as suas terras.

Dito isso, infere-se que, no caso em testilha, salta aos olhos a mora estatal.

Conforme demonstrado na narrativa fática, o procedimento administrativo n°

08620.100718/2015-02 da FUNAI, instaurado sob a reivindicação fundiária das terras ocupadas

por povos tradicionais de etnia Kinikinau, iniciou-se, segundo o Ofício n° 169/2018/DPT-

FUNAI23 enviado pela FUNAI, em março de 2018, contudo, as diligências cumpridas por este

Parquet Federal, em decorrência dos pedidos clementes da Comunidade Indígena Kinikinau,

23 IC 1.21.000.0019982013-15_2.pdf - Página 18/20
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buscando a conclusão do processo de demarcação em tela, registram-se desde o ano de 2013,

quase 10 (dez) anos atrás. 

Desde a notícia que a reivindicação fundiária do povo Kinikinau está registrada

no banco de dados da FUNAI, não houve nenhuma outra movimentação relevante por parte da

fundação no que se refere à conclusão do processo de demarcação das terras ocupadas pelos

Kinikinau, sendo que esse registro aconteceu a, pelo menos, 4 anos. 

Durante todo o trâmite, tanto do Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15,

quanto do Procedimento Administrativo n.° 1.21.000.002202/2020-62, a FUNAI utilizou, para se

“justificar” pela demasiada demora na conclusão da primeira etapa do procedimento, sendo

assim, para “justificar” sua displicência, falta de profissionalismo e descaso com os povos

indígenas, das inúmeras demandas de registros de reivindicações fundiárias de povos indígenas

de todo o País, além de vários procedimentos já em curso, bem como, o número escasso de

servidores.

Existem muitos exemplos, inclusive casos tramitando nesta Justiça Federal, em

que existem grandes e trabalhosos empecilhos os quais inibem a FUNAI de prosseguir com o

processo de demarcação de certas terras indígenas, como ações cautelares, ações de reintegração

de posse, entre outros. No caso em tela, não existe se quer um único empecilho que seja gerador

de tamanha demora. Aqui, não é suficiente analisar apenas o processo demarcatório como um

todo, mas também entender que nessa morosidade de 9 (nove) anos não foi concluída

NENHUMA etapa do processo demarcatório, como é possível notar pela tabela explicativa

abaixo: 

PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
INDÍGENAS 

a) elaboração de um estudo antropológico de identificação, coordenado por antropólogo de
qualificação reconhecida, nomeado por Portaria da FUNAI (art. 2º, caput, do Decreto nº
1.775/1996);     

b) designação de grupo técnico especializado, composto preferencialmente por servidores do
próprio quadro funcional da FUNAI, coordenado por antropólogo, com a finalidade de
realizar estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica,
cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação (art. 2º, § 1º, do
Decreto n.º 1.775/1996); 

c) conclusão dos trabalhos de identificação e delimitação, com posterior apresentação, pelo
grupo técnico, do relatório circunstanciado, caracterizando a terra indígena a ser demarcada
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(art. 2º, § 6º, do Decreto nº 1.775/1996); 

d) aprovação do relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, com posterior
publicação, no prazo de quinze dias, do resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob demarcação, acompanhado
de memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser afixada na sede da
Prefeitura Municipal da situação do imóvel (art. 2º, § 7º, do Decreto nº 1.775/1996); 

e) aguardo do prazo de noventa dias, contados da publicação referida no item anterior, para
que eventuais interessados manifestem-se, apresentando ao órgão federal de assistência ao
índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos
periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear
indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório circunstanciado de
identificação e delimitação (art. 2º, § 8º, do Decreto n.º 1.775/1996); 

f) encaminhamento, nos sessenta dias subsequentes ao encerramento do prazo a que se
refere o item precedente, do procedimento de demarcação ao Ministro de Estado da Justiça,
acompanhado dos pareceres relativos às razões e provas apresentadas (art. 2º, § 9º, do
Decreto n.º 1.775/1996); 

g) prolação de decisão pelo Ministro de Estado da Justiça, no prazo de trinta dias após o
recebimento do procedimento (art. 2º, § 10, do Decreto n.º 1.775/1996); 

h) demarcação física da área (colocação de marcos demarcatórios) e avaliação/pagamento
das benfeitorias das ocupações de boa-fé; 

i) homologação da demarcação pelo Presidente da República, mediante decreto (art. 5º do
Decreto nº 1.775/1996); 

j) registro da área em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do
Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, em até trinta dias após a publicação do
decreto de homologação (art. 6º do Decreto n.º 1.775/1996).

Diante do exposto, resta evidente a mora e displicência da Fundação ora

demandada, uma vez que, apesar de as inúmeras medidas tomadas por este Ministério Público

Federal durante esses 9 (nove) anos, até o momento não foi adotada nenhuma medida efetiva

para a demarcação das terras indígenas objeto desta demanda, cingindo-se ao estudo minucioso

da área, o qual sequer tem previsão.

Saliente-se que a inclusão da reivindicação fundiária das terras ocupadas por

povos tradicionais de etnia Kinikinau no banco de dados da FUNAI deu-se, tão somente, após a

insistência do Ministério Público Federal em perquirir a Fundação sobre o caso.

O procedimento demarcatório perdura desde 2013, sendo, no mínimo,

desarrazoado que a demarcação de terras dure nove anos para ter, ao menos, sua primeira

etapa efetivada. É certo que se fazem necessárias as observâncias dos trâmites legais cabíveis,
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porém, no caso em comento, é patente a extrapolação do prazo razoável para a conclusão do

processo demarcatório.

No ponto, cabe trazer à baila entendimento jurisprudencial no sentido de que a

demarcação das terras indígenas deve ocorrer dentro de um prazo razoável, não podendo se

perdurar no tempo “ad eternum”, especialmente pelas terras estarem diretamente relacionadas

com a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Confira-se os acórdãos abaixo

colacionados:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE AUSÊNCIA
DE INTERESSE PROCESSUAL DO MPF REJEITADAS. DIREITO
FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEMORA
INJUSTIFICADA DA FUNAI EM CONCLUIR O PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARA AQUISIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. EXISTÊNCIA
DE CONFLITOS ENTRE TRIBOS. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES
CÍVEIS IMPROVIDOS. 1. No que tange à preliminar de ilegitimidade da União,
tenho que ela não merece acolhimento porque a CF/88 prevê, no seu art. 231, sua
competência para demarcar as terras tradicionalmente ocupada pelos índios, bem
como para proteger seus bens materiais e imateriais, além de caber-lhe a alocação de
recursos orçamentários para eventual aquisição de terras destinadas aos indígenas. 2.
Quanto à ausência de interesse processual do MPF, também entendo que não assiste
razão à apelante porque a pretensão resistida restou caracterizada quando da
apresentação da peça de contestatória. Passemos ao mérito. 3. Verifica-se que o
processo administrativo nº 08768.001112/2007-DV tramita há 8 longos anos,
limitando-se a FUNAI a afirmar que ele se encontra sob a análise da
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação. 4. A Administração Pública
tem como um dos seus princípios norteadores o da eficiência (art. 37, caput, da
CF/88), garantindo-se ao administrado (e ao jurisdicionado, acrescente-se), o
direito fundamental à duração razoável do processo na esfera administrativa e
judicial e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso
LXXVII, da CF/88). 5. Da leitura dos autos, observa-se facilmente a relação
conflituosa existente entre as duas tribos, fazendo-se necessária a aquisição e
demarcação de terras em prol da tribo Fulkaxó a fim de serem mantidas suas
organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. 6. Apelações e remessa
oficial improvidas.
(AC 00036670920124058500, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 -
Primeira Turma, DJE - Data::01/10/2015 - Página::35.)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS
INDÍGENAS. DECRETO 1.775/1996. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESGOTAMENTO DO
LAPSO DE TEMPO PREVISTO NO ART. 67 DO ADCT DA CF/88. PRAZO
ASSINADO EM FAVOR DA DEMARCAÇÃO E DOS INTERESSES DOS
INDÍGENAS. MORA DA UNIÃO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO
RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DA DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA
DIÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL
COLETIVO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÕES DA FUNAI E DA UNIÃO
DESPROVIDAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR
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DA AÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA) PROVIDA EM PARTE. (…) 5. Entretanto,
se é certo que não há prazo fatal para a União, através da FUNAI (autarquia
fundacional federal), concluir o processo demarcatório, até porque o prazo
especificado no art. 67 do ADCT (da Constituição Federal de 1988) foi fixado em
benefício da demarcação e dos interesses dos indígenas (e não contra eles), não
menos verdade é que o próprio STF já entendeu que o prazo para demarcação
das terras dos índios tem que ser razoável, não podendo perdurar ad eternum,
até porque a demarcação da terra é essencial para a sobrevivência física e
cultural dos índios, sendo, pois, dever da União assegurar o exercício desse
direito no prazo mais curto possível (até mesmo para que, paulatinamente, não
sejam reduzidas as dimensões das terras dos índios - pelos conflitos fundiários ou
por invasões de posseiros -, nem tampouco sejam desfigurados os vestígios de
ocupação imemorial), máxime quando, segundo o item 3, da Convenção nº 169,
da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e
Tribais, adotada em Genebra, em 27.06.89 e incorporada ao direito pátrio pelo
Decreto Legislativo nº 143, de 20.06.02, e Decreto nº 5051, de 19.04.04, "Os
governos deverão 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". 6. Não se pode eliminar a
possibilidade do Poder Judiciário de, num caso concreto, em constatando que a
autoridade administrativa descumpre o dever imposto pelo legislador constituinte, e
em havendo mora injustificável, determinar certo prazo, com razoabilidade, para que
a Administração cumpra com seu dever, tudo com vistas a atender os princípios da
duração razoável do processo e da eficiência da Administração Pública (art. 5º,
LXXVIII, e artigo 37, caput, da CF/88), sendo inclusive "cabível, mesmo contra a
Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio executivo para
cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (art. 461 e 461-A do CPC)"
(STJ, REsp 267358-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.13, DJe 22.05.13). (...)
12. Sentença reformada apenas para adequar o prazo estipulado para o término do
procedimento de demarcação das terras indígenas Truká ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, entendeu que 24 (vinte e quatro meses)
constitui tempo razoável para a conclusão de todo o processo demarcatório, contados
a partir da data do trânsito em julgado da sentença de primeira instância (REsp
1114012/SC, 1ª T., j. 10.11.2009, DJe 01.12.2009, rel. Min. Denise Arruda). 13.
Apelação do MPF provida em parte, sendo desprovidas as apelações da União e da
FUNAI e mantida a sentença monocrática em todos os demais termos.
(AC 00001319320124058304, Desembargador Federal Raimundo Alves de Campos
Jr., TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::29/01/2014 - Página::213.)

Além de não observar o princípio da duração razoável do processo, a violação

ao princípio da finalidade também é evidente. Afinal, se o fim colimado pelo procedimento

administrativo é a demarcação da terra indígena, que, por sua vez, visa justamente oportunizar à

comunidade beneficiária vida digna conforme os costumes e tradições de um povo cultural e

etnicamente diferenciado, a mora estatal, nessas circunstâncias, conflita diretamente com a

finalidade estabelecida pelo legislador constituinte originário, notadamente quando este

estabeleceu prazo quinquenal para a ultimação das demarcações, nos termos do acima referido

artigo 67 do ADCT.
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Vale ressaltar que é justamente a perpetuação da mora administrativa que se

quer evitar ao intentar a presente ação também em face da UNIÃO, tendo em vista que cabe ao

ente federal, após a demarcação física e demais atos realizados pela FUNAI, homologar a

portaria de demarcação. Logo, a ausência de condenação da UNIÃO no caso presente poderia

justificar a eternização do procedimento administrativo, o qual já perdura a 9 (nove) anos.

Portanto, resta claro e evidente o desrespeito com as normas constitucionais e

legais que norteiam o caso, mostrando-se imprescindível a atuação do Poder Judiciário para

compelir a FUNAI e a UNIÃO a prosseguirem com seus deveres legais de modo célere, a fim de

garantir os demais direitos indígenas.

III. g) Do dano moral coletivo

Considerando que o art. 5º, inciso V, da Lei Maior permite a indenização por

dano moral e não restringe seu âmbito de aplicação à esfera individual, a doutrina e a

jurisprudência têm reconhecido a necessidade de se proteger o patrimônio imaterial de grupos ou

coletividades violados em seus valores e interesses fundamentais.

Sensível a essa demanda, o legislador ordinário, no artigo 1º da Lei n.º

7.347/85, com redação dada pela Lei n.º 12.529/11, permitiu expressamente que, em ação civil

pública, o Ministério Público e os demais órgãos legitimados busquem indenização do dano

moral coletivo causado.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a

violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico, como, por

exemplo, a lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade.

Como destacado pela ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n.º

636.021, em 2008, o artigo 81 do CDC rompeu com a tradição jurídica clássica de que só

indivíduos seriam titulares de um interesse juridicamente tutelado ou de uma vontade protegida

pelo ordenamento.

Uma das consequências da evolução legislativa referente ao microssistema

processual coletivo foi o reconhecimento de que a lesão a um bem difuso ou coletivo enseja

também um dano extrapatrimonial, que deve ser compensado. Nas palavras da Ministra:

Nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que um grupo de pessoas
venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado,
nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado. Nosso sistema jurídico admite, em

Avenida Afonso Pena, n.º 4444, Vila Cidade
CEP 79020-907 – Campo Grande/MS – Tel.: (67) 3312-7200 – www.peticionamento.mpf.mp.br

Num. 256285095 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES - 08/07/2022 17:24:23
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070817242294500000248520684
Número do documento: 22070817242294500000248520684



poucas palavras, a existência de danos extrapatrimoniais coletivos, ou, na
denominação mais corriqueira, de danos morais coletivos.

No caso em testilha, é visível dano coletivo perpetrado em face da comunidade

indígena Kinikinau, a qual aguarda a mais de 9 (nove) anos a demarcação das terras que habitam,

em total descumprimento com seu direito constitucional de uso e usufruto, não podendo

desenvolver adequadamente sua cultura.

Para os indígenas, a terra não é um recurso a ser explorado com obtenção de

lucro, mas, sim, é seu chão cultural, habitada por suas tradições, referência básica dos seus

valores vitais, campo de sua história, sendo um elemento central de sua religião e de sua

identidade cultural.

A terra constitui um elemento intrínseco da cultura indígena, imprescindível

para perpetuação cultural, visto que, sem as suas terras, os índios não podem exercer o cultivo, a

caça, a pesca, impedindo a nova geração de conhecer e de se aprofundar na comunidade em que

vive, podendo ocasionar a extinção de sua etnia, caso o objeto central desta demanda não se

efetive.

Ademais, durante o tempo transcorrido, a comunidade indígena Kinikinau foi

privada de vários direitos sociais e investimentos públicos por conta da ausência de comprovação

de que a área realmente constitui terra indígena. 

Dessarte, é patente a omissão da FUNAI com a demarcação em testilha, não só

por conta da demora em sua efetivação, mas, principalmente, pela efetiva falta de atuação na

prestação de informações e providências para tornar o processo mais célere.

Ressalte-se que o não cumprimento da medida judicial implica na omissão da

UNIÃO, pois cabe a ela uma das fases do procedimento demarcatório, qual seja, a homologação

da demarcação das terras indígenas.

Considerando o dever do Estado Brasileiro decorrente de convenções

internacionais em demarcar as terras indígenas, a responsabilidade da União surge em razão da

não demarcação da terra indígena Kinikinau por prazo irrazoavelmente prolongado, não tomando

as medidas necessárias para pôr fim ao estado de violação verificado por seus órgãos, entidades e

por si própria.
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É oportuno consignar que a responsabilidade no caso é objetiva, nos termos da

jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO.

DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º, CF/88. NEXO CAUSAL.

FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1. Existência de nexo causal entre a omissão do Município e o dano causado ao agravado.

Precedente. 2. Incidência da Súmula STF 279 para afastar a alegada ofensa ao artigo 37, §

6º, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva do Estado. 3. Agravo regimental

improvido.” (AI 742.555-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 10.9.2010 ).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA CONCESSÃO DE

APOSENTADORIA. DANOS MORAIS EXISTENTES. TEORIA DO DESESTÍMULO.

RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CONFIGURADA. 1. Remessa Necessária e apelações cíveis interpostas por segurado e

pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, em face de sentença que julgou procedente

pedido do autor em ação ordinária que postulava a responsabilização civil do INSS por

danos morais, tendo em vista o atraso de 76 (setenta e seis) meses na concessão de

aposentadoria. 2. No caso dos autos, a responsabilidade do INSS é objetiva, uma vez que

resta caracterizada a omissão específica de tal entidade, na medida em que o juízo

previdenciário reconheceu a condição calamitosa vivenciada pelo autor, bem como o

descaso da referida autarquia federal para com a sua situação. Assim, a partir desse

momento o réu já era conhecedor de que a sua inércia poderia sim gerar um dano ao

indivíduo. 3. O Instituto Nacional de Seguridade Social desrespeitou o princípio da

eficiência no serviço público, tendo em vista a excessiva demora em conceder o referido

benefício previdenciário. 4. Deixar o princípio da legalidade prevalecer no caso dos autos

seria desrespeitar a norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso

LXXVIII, CF). 5. Dano moral caracterizado, em virtude do desgosto e apreensão

psicológica que o autor sofreu. Desse modo, verifica-se como adequada a redução dos

danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que tal decisão cumpre com a

função compensatória e pedagógica do dano moral. (Precedentes: STJ. Resp nº

860.705/DF. Resp nº 965500/ES). 6. De acordo com o critério de equidade estabelecido no

artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a condenação do INSS ao

pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da

Avenida Afonso Pena, n.º 4444, Vila Cidade
CEP 79020-907 – Campo Grande/MS – Tel.: (67) 3312-7200 – www.peticionamento.mpf.mp.br

Num. 256285095 - Pág. 28Assinado eletronicamente por: LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES - 08/07/2022 17:24:23
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070817242294500000248520684
Número do documento: 22070817242294500000248520684



condenação. 7. Apelação do autor não provida. Remessa necessária e apelação do INSS

parcialmente providas (TRF2 - APELRE 200551015190166 - Desembargador Federal

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA

- E-DJF2R - Data::12/04/2013).

A par da não conclusão do procedimento demarcatório, enquanto isso, o povo

Kinikinau encontra-se desamparado, dispendendo recursos desnecessários com registros

imobiliários, à mercê de todo o ordenamento jurídico protetivo indigenista, o que, certamente,

perpetuar-se-á no tempo, caso a presente demanda não seja julgada procedente.

Portanto, resta patente o dever de indenizar por parte da União e da FUNAI o

dano moral constatado no caso em análise.

III. h) Do pedido de tutela de urgência

O quadro narrado evidencia a necessidade patente de concessão de tutela de

urgência por este juízo, com o escopo de que seja determinado à FUNAI o imediato

prosseguimento ao procedimento demarcatório das terras ocupadas pela Comunidade Indígena

Kinikinau, localizadas em Miranda/MS, com a elaboração de um estudo antropológico de

identificação, coordenado por antropólogo de qualificação reconhecida, nomeado por Portaria da

FUNAI e todos os atos posteriores, bem como, seja determinado à União que homologue a futura

demarcação física procedida pela FUNAI. 

A prova inequívoca da verossimilhança da alegação é obtida a partir da

documentação juntada no Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15 e Procedimento

Administrativo n.º 1.21.000.002202/2020-62 anexos, a demonstrar a omissão da FUNAI no

procedimento demarcatório das terras indígenas dos Kiminikau, o qual tramita desde 2013.

O perigo da demora advém do caráter essencial, para a cultura indígena, da

posse e usufruto de suas terras, sendo direito constitucional e imprescindível para o

desenvolvimento de sua cultura.

No mais, o procedimento demarcatório já se arrasta a 9 (nove) anos em total

violação a duração razoável do processo, sendo certo que não existem grandes óbices para a

continuidade do procedimento.
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Assim, submeter a Comunidade Indígena Kininkinau à espera interminável

pela demarcação da área significa privar-lhes de sua identidade cultural e obstar o exercício de

direitos vários, oriundos da comprovação da área habitada ser, efetivamente, indígena.

É evidente, também, o dano à dignidade da pessoa humana do povo de etnia

Kinikinau, sendo a posse das terras uma condição essencial para a determinação do povo

indígena.

Por fim, quer se evitar com a concessão da tutela antecipada que conflitos

futuros possam ocorrer entre fazendeiros da região interessados na área e a comunidade indígena

privada da solução definitiva quanto a posse da sua terra, como ocorre corriqueiramente no nosso

estado, com recentes e trágicos exemplos:

O confronto entre os indígenas Guarani-Kaiowá e a Polícia Militar, no dia 24

de junho do presente ano, em decorrência da ocupação de propriedade rural localizada, segundo

os nativos, em terra originária indígena. Ao todo, até o momento, 7 (sete) indígenas precisaram

receber atendimento médico, e, infelizmente, uma morte foi confirmada, a de Vito Fernandes, 42

anos, indígena, conforme o link:https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2022/06/25/

entidade-diz-que-dois-indigenas-foram-mortos-em-conflito-entre-policiais-em-amambai.ghtml 

Neste mesmo ínterim, houve confronto parecido na cidade de Naviraí, por

povos indígenas também de etnia Guarani-Kaiowá, na madrugada do dia 24 de junho de 2022,

onde cerca de 30 indígenas retomaram parte de seu território ancestral denominado Kurupi/São

Lucas, localizado dentro do macroterritório Dourados-Amambai Pegua II, e, após a retomada,

teve início um pesado ataque armado, conforme o link da notícia:

https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/6082-indigenas-kaiowa-

e-guarani-retomam-parte-de-seu-territorio-ancestral-e-sofrem-ataques-pesados-em-navirai-ms

IV. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, nos termos

do artigo 497, c.c., artigo 300, todos do Código de Processo Civil, bem como da Lei n.°

7.347/85:
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a) o deferimento do pedido de tutela de urgência (medida liminar), a fim de

que se determine à FUNAI a retomada imediata do procedimento demarcatório das terras

ocupadas pela comunidade indígena Kinikinau (n° 08620.100718/2015-02), localizada em

Miranda/MS, com a elaboração de estudo antropológico de identificação, coordenado por

antropólogo de qualificação reconhecida, nomeado por Portaria da FUNAI, a ser concluída

no prazo máximo de 6 (seis) meses, bem como cumpra todos os atos posteriores

componentes do procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas no

âmbito de sua competência, respeitando-se os prazos previstos no Decreto 1.775/96, com

apresentação, em juízo, de cronograma das fases necessárias à conclusão da demarcação, sob

pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), (art. 300 e art. 537, caput e seu §

1°, todos do Código de Processo Civil c.c. art. 84, § 5° e art. 90, ambos do Código de Defesa do

Consumidor c.c. arts. 11, 19 e 21 da Lei da Ação Civil Pública);

b) o deferimento do pedido de tutela de urgência (medida liminar), a fim de

que se determine, em caráter preventivo, à UNIÃO, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), que, a seu tempo, cumpra o disposto no artigo 5° do Decreto 1.775/96 em

prazo razoável a ser fixado por pelo E. Juízo (art. 300 e art. 537, caput e seu § 1°, todos do

Código de Processo Civil c.c. art. 84, § 5° e art. 90, ambos do Código de Defesa do Consumidor

c.c. arts. 11, 19 e 21 da Lei da Ação Civil Pública);

c) seja determinado à UNIÃO que assegure à FUNAI, se for necessário, os

recursos financeiros, materiais e humanos necessários ao fiel cumprimento da medida liminar,

sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (art. 300 e art. 537, caput e

seu § 1°, todos do Código de Processo Civil c.c. art. 84, § 5° e art. 90, ambos do Código de

Defesa do Consumidor c.c. arts. 11, 19 e 21 da Lei da Ação Civil Pública);

d) a citação das DEMANDADAS para, querendo, responder a presente ação,

sob pena de revelia;

e) no mérito, após a confirmação da tutela antecipada concedida, a

procedência total desta demanda, de acordo com os pedidos que seguem:

e.1) seja CONDENADA a FUNAI à OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente

em retomar imediata do procedimento demarcatório das terras ocupadas pela comunidade

indígena Kinikinau (n° 08620.100718/2015-02), localizada em Miranda/MS, com a elaboração
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de estudo antropológico de identificação, coordenado por antropólogo de qualificação

reconhecida, nomeado por Portaria da FUNAI, a ser concluída no prazo final de 1 (um)

ano, bem como cumpra todos os atos posteriores componentes do procedimento

administrativo de demarcação de terras indígenas no âmbito de sua competência,

respeitando-se os prazos previstos no Decreto 1.775/96, com apresentação, em juízo, de

cronograma das fases necessárias à conclusão da demarcação, fim de implementar a tutela

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, com base no art. 537, caput e seu

§ 1°, do Código de Processo Civil c.c. art. 84, § 5° e art. 90, ambos do Código de Defesa do

Consumidor c.c. arts. 11, 19 e 21 da Lei da Ação Civil Pública;

e.2) seja CONDENADA a UNIÃO à OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente

em (i) cumprir o disposto no artigo 5° do Decreto 1.775/96 em prazo razoável a ser fixado por

pelo E. Juízo, bem como (ii) em assegurar à FUNAI, se for necessário, os recursos financeiros,

materiais e humanos necessários ao fiel cumprimento da medida liminar, fim de implementar a

tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, com base no art. 537, caput

e seu § 1°, do Código de Processo Civil c.c. art. 84, § 5° e art. 90, ambos do Código de Defesa do

Consumidor c.c. arts. 11, 19 e 21 da Lei da Ação Civil Pública;

e.3) seja fixada multa diária por descumprimento no valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), inclusive com fixação de multa pessoal aos agentes públicos responsáveis;

e.4) sejam CONDENADAS as DEMANDADAS ao pagamento de R$

200.000,00 (duzentos mil reais) de indenização pelos danos morais coletivos, valor a ser

destinado à comunidade Kinikinau para aplicação em investimentos diretos em políticas públicas

executadas no interior da Terra Indígena Kinikiau, ou, subsidiariamente, revertido ao Fundo de

Defesa dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85;

f) a condenação das DEMANDADAS ao pagamento de custas e ônus da

sucumbência;

g) dispensa da parte autora do pagamento das custas, emolumentos e outros

encargos, em vista do disposto no artigo 18, da Lei n.º 7.347/85.

Com o escopo de provar o alegado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

manifesta o propósito de produzir todos os meios de prova admitidos em nosso ordenamento
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jurídico e que vierem a se fazer necessários no curso da demanda, notadamente a juntada de

documentos novos, realização de perícias, oitivas de testemunhas.

Desde já, junta-se o Inquérito Civil n.º 1.21.000.001998/2013-15 e o

Procedimento Administrativo n.º 1.21.000.002202/2020-62, sem prejuízo da juntada aos autos

novos documentos que surgirem no curso da ação em razão do procedimento anexo à petição

inicial.

Dá-se à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil

reais).

Termos em que pede deferimento.

Campo Grande/MS, 07 de julho de 2022.

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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Em anexo, petição inicial, instruída com documentos, da Ação Civil Pública, com pedido de liminar,
ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da União. 
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