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Competência do Ministério

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atri-
buições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinen-
tes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à pre-
venção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução                        
de Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza 
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plu-
rianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medi-
das nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação.
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Sumário-Executivo 

Objetivo do Programa

 O Programa 2065 – Proteção e Promoção dos direitos dos povos indígenas contempla 
nove Objetivos no Plano Plurianual – PPA 2012-2015, entre os quais o de nº 0943 que visa 
garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da consolidação 
dos espaços e definição dos limites territoriais, por meio de ações de regularização fundiária, 
fiscalização e monitoramento das terras indígenas e proteção dos índios isolados, contribuindo 
para a redução de conflitos e para ampliar a presença do Estado democrático e pluriétnico de 
direito, especialmente em áreas vulneráveis.

O PPA 2016-2019 manteve o Programa 2065 reformulando o referido Objetivo para o de nº 
1014 - Garantir aos povos indígenas a posse plena sobre suas terras, por meio de ações de pro-
teção dos povos indígenas isolados, demarcação, regularização fundiária e proteção territorial.

Finalidade das Ações

 No âmbito do Programa 2065 encontra-se a Ação 20UF – Fiscalização e Demarcação 
de Terras Indígenas, Localização e Proteção de Índios Isolados e de Recente Contato que busca 
garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da consolidação 
dos espaços e definição dos limites territoriais.

A Ação tem como produto final a Terra indígena regularizada/protegida, contribuindo para a 
redução de conflitos e para ampliar a presença do Estado democrático e pluriétnico de direito, 
especialmente em áreas vulneráveis.

Como acontece

 A Fundação Nacional do Índio – Funai é uma autarquia federal, responsável pela política 
indigenista no Estado brasileiro, e, consequentemente a principal executora da Ação Orçamen-
tária 20UF.

A referida Ação contempla processos relacionados a três grandes temas: Demarcação de Ter-
ras Indígenas, Localização e Proteção de Índios Isolados e de Recente Contato e Fiscalização. 
O tema Demarcação de Terras Indígenas foi considerado chave devido à relevância para a 
consecução dos objetivos de toda ação, à complexidade e à sensibilidade das tarefas envolvidas. 

Dessa maneira, apresenta-se de maneira resumida a execução no que se refere ao macro processo 
de demarcação, o qual consiste nas seguintes etapas, conforme Anexo 1I - Fluxograma Simplificado:
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1. Qualificação da Reivindicação Fundiária:

 A partir da identificação de possível área de ocupação tradicional indígena ou do recebimento 
das reivindicações fundiárias, as Coordenações Regionais da Funai elaboram Roteiro de Quali-
ficação, documento que permite padronizar o levantamento de um rol de questões relevantes, 
a partir de documentos e informações preliminares de natureza antropológica, histórica, am-
biental, sociológica, fundiária e cartográfica sobre a área reivindicada. Tal documento é utilizado 
ainda como instrumento para estabelecimento de prioridades para a constituição de Grupo 
Técnico-GT que tem por finalidade realizar estudos necessários à delimitação.

2. Estudos de identificação:

A partir da definição da Terra Indígena a ser demarcada, a Funai institui grupo técnico especiali-
zado com o objetivo de realizar estudos de natureza antropológica, etno-histórica, sociológica, 
jurídica, cartográfica e ambiental, além do levantamento fundiário, com vistas à delimitação da TI. 

O grupo deverá ser coordenado por um antropólogo de qualificação reconhecida e será com-
posto preferencialmente por técnicos do quadro funcional do órgão indigenista. 

Ao final, o Grupo apresentará relatório circunstanciado à Funai, do qual deverão constar ele-
mentos e dados específicos listados na Portaria MJ nº 14, de 09/01/96, bem como a caracteri-
zação da TI a ser demarcada.

3. Aprovação da Funai:

O relatório circunstanciado, elaborado pelo grupo técnico especializado, deve ser aprovado 
pelo Presidente da Funai, que, no prazo de 15 dias, fará com que seja publicado o seu resumo 
no DOU (Diário Oficial da União) e no Diário Oficial da unidade federada correspondente. A 
publicação deve ainda ser afixada na sede da Prefeitura local.

4. Contestações: 

A contar do início do procedimento até 90 dias após a publicação do relatório no DOU, todo 
interessado, inclusive estados e municípios, poderá manifestar-se, apresentando ao órgão in-
digenista suas razões, acompanhadas de todas as provas pertinentes, com o fim de pleitear 
indenização ou demonstrar vícios existentes no relatório.

A Funai tem, expirado o prazo de manifestação dos interessados, 60 dias para elaborar pareceres 
relativos às razões e provas apresentadas e encaminhar o procedimento ao Ministro da Justiça.

5. Declarações dos limites da TI: 

O Ministro da Justiça terá 30 dias para: (a) expedir portaria, declarando os limites da área e de-
terminando a sua demarcação física; ou (b) prescrever diligências a serem cumpridas em mais 
90 dias; ou ainda, (c) desaprovar a identificação, publicando decisão que deve estar fundamen-
tada no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição.
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6. Demarcação física: 

Declarados os limites da área, a Funai  promove a contratação de empresa para executar a 
demarcação física. Havendo na área demarcada ocupantes não índios que se enquadrem nos 
programas de reassentamento, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra 
deverá realizá-lo, em caráter prioritário.

7. Homologação: 

O procedimento de demarcação deve, por fim, ser submetido ao Presidente da República para 
homologação por decreto.

8. Registro: 

A terra demarcada e homologada deverá ser registrada, em até 30 dias após a homologação, no 
cartório de imóveis da comarca correspondente e na SPU (Secretaria de Patrimônio da União).

9. Extrusão: 

Extrusão de não índios incidentes na terra indígena, após o pagamento de indenização de benfei-
torias derivadas de boa fé e reassentamento dos pequenos ocupantes pelo Incra. A definição das 
benfeitorias indenizáveis é objeto de deliberação da Comissão Permanente de Análise de Ben-
feitorias – CPAB, nos termos da Instrução Normativa FUNAI nº 002, de 3 de fevereiro de 2012.

Volume de recursos envolvidos

 A Ação 20UF conta com 05 Planos Operacionais, instituídos a partir do exercício de 
2013, entre os quais o PO 0002 - Delimitação, Demarcação e Regularização de Terras Indí-
genas, que representa a matriz de gastos realizados com o procedimento administrativo de 
demarcação de terras indígenas. A tabela abaixo demonstra os recursos envolvidos durante o 
período de 2013 a 2015. 

DELIMITACAO, DEMARCACAO E REGULARIZACAO DE TERRAS INDÍGENAS

Ano Dotação Atualizada (R$) Despesa Empenhada (R$)

2013 21.642.811,00 12.885.089,03

2014 19.785.887,00 10.017.874,93

2015 16.469.407,00 8.303.383,89

Fonte: Siafi

Questões Estratégicas

 A estratégia de controle proposta para o acompanhamento da Ação se pautou em nível 
federal – realizado na Funai, uma vez que a ação é centralizada na entidade. A ação de controle 
tem como objetivo geral responder as seguintes questões estratégicas:
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1. Em que medida os critérios de seleção utilizados para priorização das demandas 
demarcatórias são cumpridos?

2. Em que medida a estrutura de pessoal da Entidade viabiliza o alcance dos obje-
tivos da Ação?

3. O processo demarcatório observa critérios de transparência exigidos na legis-
lação? 

3.1 O resumo do Relatório Circunstanciado e Identificação e Delimitação - RCID é pu-
blicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado onde se localiza a área 
sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área?

3.2 A Resolução contendo a lista de nome dos interessados e as demais deliberações ou 
recomendações da Comissão Permanente de Análise de Benfeitorias-CPAB é publicada 
no Diário Oficial da União e foi amplamente divulgada pelas Prefeituras Municipais da 
situação do imóvel?

3.3 O acesso às informações produzidas no âmbito do procedimento de demarcação 
observa o estabelecido na Lei nº 12.527/2011?

4. O procedimento administrativo de demarcação é submetido às instâncias com-
petentes para validação?

4.1 O procedimento demarcatório é submetido à Procuradoria Federal Especializada 
da Entidade?

4.2 O procedimento demarcatório é submetido à Consultoria do Ministério da Justiça?

4.3 O procedimento demarcatório é submetido à SubChefia de Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil da Presidência da República?

5. Em que medida os controles relacionados à atividade de demarcação são sufi-
cientes para mitigar os riscos de demarcações indevidas?

5.1 O prazo disponibilizado para apresentação do contraditório para contestação do 
RCID é atendido?

5.2 Os mecanismos de controle da Funai são adequados para a correta atestação da 
prestação dos serviços de georreferenciamento?

5.3 Há indicativos de suspeição ou parcialidade na seleção dos integrantes do grupo 
técnico?
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6. Em que medida o processo de identificação e delimitação das TIs cumpre os 
requisitos das legislações inerentes?

6.1 O grupo indígena envolvido é representado para fins de participação no procedi-
mento?

6.2 O antropólogo escolhido detém qualificação reconhecida?

6.3 O Relatório circunstanciado elaborado pelo grupo técnico apresenta caracterização 
precisa da terra indígena a ser demarcada, atendendo as quatro situações previstas no 
parágrafo 1º do art. 231 da Constituição, que consubstanciam, em conjunto e sem ex-
clusão, o conceito de “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, inclusive forne-
cendo coordenadas com base no Sistema Geodésico Brasileiro?

6.4 Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, há formali-
zação de comunicação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra 
para as providências de reassentamento, segundo o levantamento efetuado pelo grupo 
técnico?

6.5 Os entes federados são devidamente intimados conforme estabelece a Portaria MJ 
2498/2011?

6.6 A Funai promove ações visando a retirada das famílias ocupantes das áreas demar-
cadas?

7. Em que medida a instrução dos processos administrativos observa a legislação 
pertinente?

Conclusões e Resultados

 1. Em que medida os critérios de seleção utilizados para priorização das de-
mandas demarcatórias são cumpridos?

Verificou-se que a partir de 2011 a Entidade passou a utilizar critérios mínimos de priorização 
para novas demandas de Terras Indígenas a serem demarcadas. No entanto, o estabelecimento 
da sistemática ainda está em processo de implantação, especialmente quanto à sistematização 
das informações de todo o passivo existente. Desse modo, recomenda-se que a Entidade es-
tabeleça cronograma para sistematização de todas as informações necessárias à qualificação 
das demandas que aguardam instituição dos Grupos Técnicos-GT necessários à identificação 
e delimitação das Terras Indígenas. Concluído o levantamento dessas informações, a Entidade 
deverá adotar metodologia com indicadores que permita o estabelecimento da lista de priori-
dades e a sua divulgação na internet com destaque para a justificativa da adoção dos critérios e 
eventuais alterações. 
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2. Em que medida a estrutura de pessoal da Entidade viabiliza o alcance dos objetivos 
da Ação?

Quanto à estrutura de pessoal, identificou-se que a força de trabalho está aquém do necessário 
para a execução da ação de governo, conforme relatos das áreas responsáveis, com a necessi-
dade de um incremento de profissionais com formação em diversas áreas finalísticas, tais como: 
Antropologia, Ambiental e Georreferenciamento.

A Funai vem buscando, junto a órgãos e instituições públicas e privadas, para consecução das 
atividades em questão, arregimentar profissionais, por meio de colaboração eventual, para 
composição dos Grupos Técnicos responsáveis pela realização de estudos de natureza etno-
histórica, antropológica, ambiental e cartográfica necessários à identificação e delimitação de 
terras indígenas.

Tal situação foi verificada na análise dos processos de identificação e delimitação das TIs, a qual 
indica que a maioria dos estudos realizados pelos Grupos Técnicos dependem da coordenação 
de colaboradores eventuais ou servidores temporários, conforme relatado em item específico 
deste trabalho.

Observou-se a necessidade de reformular o plano de cargos da Funai, com o intuito de prover 
cargos com formação específica, uma vez que o atual encontra-se desalinhado em relação às 
necessidades institucionais da Funai. Reforça o entendimento a contratação do cargo de indi-
genista, sem exigência de formação específica, para execução de atividades finalísticas e espe-
cializadas da entidade. 

A Entidade acrescenta que não se trata apenas de número de servidores, mas também de 
implementação de uma política de gestão de pessoas que viabilize a formação continuada dos 
servidores, a fim de fixar quadros qualificados.

Nesse sentido, recomenda-se a realização de estudo técnico com vistas a reformular e aprimo-
rar o plano de cargos da Entidade, de modo que este reflita o quadro de especialidades neces-
sárias a consecução de seus objetivos. Recomenda-se ainda que a unidade adote providências 
junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o provimento de cargos ne-
cessários ao atendimento às demandas das diretorias finalísticas, em especial a de Antropólogo.

3. O processo demarcatório observa critérios de transparência exigidos na legislação? 

Nos processos analisados observou-se que a Entidade observa os normativos legais concernen-
tes a obrigação de publicação de diversos atos no Diário Oficial da União – D.O.U, quais sejam: 
as Portarias de constituição dos Grupos Técnicos, o resumo do Relatório Circunstanciado de 
Identificação e Delimitação, a Portaria Declaratória da Terra Indígena, o Decreto de Homolo-
gação da Demarcação, e as resoluções da Comissão Permanente de Análise de Benfeitorias 
– CPAB.
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No entanto recomenda-se a Entidade o estabelecimento de mecanismos que ampliem a trans-
parência ativa, tais como a publicação, no sítio oficial da Funai na internet, dos documentos 
relevantes para os interessados nos processos demarcatórios de terras indígenas, em atendi-
mento ao art. 8º da Lei nº 12.527/2011.

4. O procedimento administrativo de demarcação é submetido às instâncias compe-
tentes para validação?

A análise dos processos relativos à demarcação de Terras Indígenas permitiu a confirmação da 
participação das instâncias responsáveis por avaliar a adequação dos atos que compõe o pro-
cesso no âmbito de suas respectivas competências. Nesse sentido, verificou-se a devida sub-
missão dos processos à Procuradoria Federal Especializada – PFE da Entidade, à Consultoria 
Jurídica – CONJUR do Ministério da Justiça e à SubChefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil 
da Presidência da República.

5. Em que medida os controles relacionados à atividade de demarcação são suficien-
tes para mitigar os riscos de demarcações indevidas?

Verificou-se que a Entidade adota mecanismos objetivando mitigar a ocorrência de demarca-
ções indevidas, a exemplo do cumprimento do prazo legal disponibilizado para apresentação 
de contestações ao procedimento e atesto dos serviços de georreferenciamento por fiscal 
nomeado. No entanto, observou-se, com fins de mitigar riscos, a necessidade de se aprimorar 
rotinas, especificamente quanto à notificação aos interessados para ciência do resultado da 
análise das contestações e, à observância das disposições previstas na Portaria nº 682/PRES 
da Funai, no que se refere à exigência de fiscalização da execução dos serviços por comissão 
composta por dois profissionais.

Por fim, identificou-se nos processos analisados a ausência de fundamentação para escolha dos 
membros dos Grupos Técnicos – GTs instituídos, situação que deve ser revista a fim de mitigar 
riscos relacionados à presunção de parcialidade dos profissionais selecionados.

6. Em que medida o procedimento de Demarcação de TI cumpre os requisitos das 
legislações inerentes?

O procedimento administrativo de Demarcação de Terras Indígenas atende em grande medida 
os requisitos legais, notadamente os relacionados à garantia de participação do grupo indígena 
envolvido no procedimento (Art. 2º, § 3º, do Decreto nº 1.775/96), à elaboração de estudo an-
tropológico de identificação por Antropólogo de qualificação reconhecida (Art. 2º do Decreto 
nº 1.775/96), à participação dos entes federados no procedimento (Portaria MJ 2498/2011) e à 
adoção das medidas necessárias para extrusão da Terra Indígena demarcada (IN nº 002/2012). 

No entanto, foram identificadas deficiências no atendimento à Portaria MJ nº14/96, uma vez 
que foram aprovados Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação – RCID que 
não contemplavam todas as informações exigidas pela norma na parte referente ao Levanta-
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mento Fundiário, fato que não prejudicou a caracterização da tradicionalidade da ocupação 
indígena, mas demonstra a necessidade de revisão do normativo.

Também foi verificada a deficiente interlocução entre a Entidade e o órgão fundiário federal 
– Incra para fins de providências concernentes ao reassentamento dos ocupantes não índios, 
segundo determina o Art. 4º do Decreto nº 1.775/96. Para solucionar a questão está em dis-
cussão entre os órgãos a celebração de Acordo de Cooperação Técnica, para estabelecer 
mecanismos voltados para o assentamento de ocupantes não índios das terras indígenas decla-
radas por ato do Ministro da Justiça, de acordo com os critérios de seleção para beneficiários 
do Programa de Reforma Agrária.

7. Em que medida a instrução dos processos administrativos observa a legislação 
pertinente?

A análise dos processos selecionados comprovou a necessidade de aprimoramento da gestão 
documental dos processos demarcatórios de terras indígenas. Dentre os problemas identifica-
dos relaciona-se: autuação dos processos administrativos com grande lapso temporal da data 
da efetiva demanda, ausência de cronologia da documentação, ausência de documentos citados 
em documentos existentes nos autos, ausência de documentos exigidos pelas normas discipli-
nadoras do procedimento, ausência de fundamentação de atos administrativos, a exemplo das 
portarias de constituição dos Grupos Técnicos-GT. 

Frente às fragilidades identificadas recomenda-se à Funai que apresente estudo com o objeti-
vo de adequar a regulamentação da protocolização de documentos e autuação de processos, 
com vistas à completa e tempestiva instrução processual de todas as etapas da demarcação de 
Terras Indígenas, elencando a documentação imprescindível para a regular instrução e transpa-
rência dos atos administrativos.

Benefícios obtidos

 No decorrer dos trabalhos de acompanhamento da execução da Ação, foram realiza-
das diversas interlocuções com o gestor federal, visando contribuir para a implementação de 
melhorias dos procedimentos e rotinas da Demarcação de Terras Indígenas. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a elaboração dos fluxos afetos às etapas da Demarcação de 
Terras Indígenas, a saber: Identificação e Delimitação, Demarcação Física e Regularização 
Fundiária, que em conjunto constituem o processo de Demarcação de Terras Indígenas.

Outra ação verificada foi o reconhecimento e a abertura do diálogo concernente à necessi-
dade de ampliação dos mecanismos de transparência do procedimento.

De igual relevância, ressalta-se que a partir do estudo aprofundado da Ação com o objetivo 
de se identificar pontos críticos, foi possível apontar situações de riscos, passíveis de aprimo-
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ramentos, como a reformulação de atos normativos da Entidade que resultem em melhoria 
do procedimento com a diminuição de judicialização e retrabalho no âmbito do procedimen-
to demarcatório. 



Sumário

1. Introdução 15

2. Objetivos e abordagem 18

3. Escopo da avaliação 21

4. Resultados 21

4.1 Em que medida os critérios de seleção utilizados para priorização das demandas        
demarcatórias são cumpridos? 21

4.2 Em que medida a estrutura de pessoal da Entidade viabiliza o alcance dos objetivos da Ação? 25

4.3 O processo demarcatório observa critérios de transparência exigidos na legislação?  33

4.3.1 O resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação - RCID é publicado 
no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado onde se localiza a área sob demarcação, 
acompanhado de memorial descritivo e mapa da área? 36

4.3.2 A Resolução contendo a lista de nome dos interessados e as demais deliberações ou 
recomendações da Comissão Permanente de Análise de Benfeitorias-CPAB é publicada no Diário 
Oficial da União e foi amplamente divulgada pelas Prefeituras Municipais da situação do imóvel? 37

4.3.3 O acesso às informações produzidas no âmbito do procedimento de demarcação observa o 
estabelecido na Lei nº 12.527/2011? 39

4.4 O procedimento administrativo de demarcação é submetido às instâncias competentes         
para validação? 41

4.4.1 O procedimento demarcatório é submetido à Procuradoria Federal Especializada                     
da Entidade? 41

4.4.2 O procedimento demarcatório é submetido à Consultoria do Ministério da Justiça? 42

4.4.3 O procedimento demarcatório é submetido à SubChefia de Assuntos Jurídicos da Casa                
Civil da Presidência da República? 43



4.5 Em que medida os controles relacionados à atividade de demarcação são suficientes para 
mitigar os riscos de demarcações indevidas? 43

4.5.1 O prazo disponibilizado para apresentação do contraditório para contestação do RCID é 
atendido? 43

4.5.2 Os mecanismos de controle da Funai são adequados para a correta atestação da            
prestação dos serviços de georreferenciamento?  44

4.5.3 Há indicativos de suspeição ou parcialidade na seleção dos integrantes do grupo técnico? 46

4.6 Em que medida o processo de identificação e delimitação das TIs cumpre os requisitos das 
legislações inerentes? 46

4.6.1 O grupo indígena envolvido é representado para fins de participação no procedimento? 46

4.6.2 O antropólogo escolhido detém qualificação reconhecida?  49

4.6.3 O Relatório circunstanciado elaborado pelo grupo técnico apresenta caracterização precisa 
da terra indígena a ser demarcada, atendendo as quatro situações previstas no parágrafo 1º do 
art. 231 da Constituição, que consubstanciam, em conjunto e sem exclusão, o conceito de “terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios”, inclusive fornecendo coordenadas com base no Sistema 
Geodésico Brasileiro? 50

4.6.4 Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, há formalização de 
comunicação ao Incra para as providências de reassentamento, segundo o levantamento efetuado 
pelo grupo técnico? 61

4.6.5 Os entes federados são devidamente intimados conforme estabelece a                                  
Portaria MJ 2498/2011?  65

4.6.6 A Funai promove ações visando a retirada das famílias ocupantes das áreas demarcadas? 67

4.7 Em que medida a instrução dos processos administrativos observa a legislação pertinente? 69

5. Conclusão 73

Anexo I – Recomendações específicas 75

Anexo II - Fluxograma Simplificado - Demarcação de Terras Indígenas  77



15

1. Introdução

 A Constituição Federal reconheceu, em seu art. 231, §§ 1º, 2º e 6º, aos índios “os direi-
tos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens”, como também definiu que as terras tradicional-
mente ocupadas pelos índios são aquelas “por eles habitadas em caráter permanente, as utili-
zadas 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”.

Desse modo, o direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se 
como um direito originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de demar-
cação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a garantia 
desse direito depende de reconhecimento pelo Estado brasileiro, por meio do procedimento 
de demarcação de terras indígenas, disciplinado pela Lei n º 6.001/73 e Decreto nº 1.775/96.

A Fundação Nacional do Índio – Funai é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada 
por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, é a 
coordenadora e principal executora da política indigenista do Governo Federal. Sua missão 
institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.

Em consonância com sua missão, cabe à Funai promover estudos de identificação e delimita-
ção, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. 

Internamente à estrutura da Autarquia, compete à Diretoria de Proteção Territorial-DPT, confor-
me disposto no Decreto nº 7.778/2012, art. 20 (Estatuto da Funai) e nos incisos II e III, art. 150 da 
Portaria nº 1.733/PRES, de 27/12/2012, que trata do Regimento Interno da entidade, as funções, 
entre outras, de realizar estudos de identificação, a delimitação, a demarcação e regularização 
fundiária das terras indígenas, dispondo para isso de cinco coordenações-gerais específicas.

O processo ainda conta com a participação do Ministério da Justiça, responsável pela emissão 
das portarias declaratórias da posse indígena de terras tradicionalmente ocupadas, e da Presi-
dência da República, responsável pela publicação do Decreto homologatório da demarcação.

No âmbito técnico, a implementação da ação também conta com a participação do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra/MDA na etapa do levantamento. Este pro-
cedimento é realizado em conjunto com a Funai e consiste em analisar/cadastrar os ocupantes 
não índios que serão posteriormente reassentados caso atendam ao perfil da reforma agrária, 
nos termos do art. 4º do Decreto nº 1775/96.
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Havendo resistência à realização dos trabalhos, por parte dos ocupantes da terra, ou ameaça 
à integridade física dos servidores e colaboradores deslocados à TI, pode ser solicitada a par-
ticipação de forças policiais (Polícia Federal ou Força Nacional), para garantir a segurança da 
equipe técnica.

Neste sentido, a Demarcação de Terras Indígenas visa, além da garantia aos indígenas dos direi-
tos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a inserção na macro-política de 
ordenamento territorial, contribuindo para a redução de conflitos fundiários, combate a ilícitos, 
proteção do meio ambiente e, principalmente, para a consolidação da presença do Estado em 
áreas vulneráveis do território nacional.

Neste contexto, as atribuições e competências identificadas são materializadas no Programa 
Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, mais especificamente na Ação Orça-
mentária 20UF - Fiscalização e Demarcação de Terras Indígenas, Localização e Proteção de 
Índios Isolados e de Recente Contato. Essa Ação engloba as atividades de Delimitação, Demar-
cação e Regularização de Terras Indígenas a fim de assegurar o direito dos índios, a posse, e o 
usufruto das terras tradicionais que ocupam e das terras a eles reservadas para o desenvolvi-
mento de atividades econômica e socioculturais.

A Funai inicia os trabalhos de identificação e delimitação a partir do recebimento das reivin-
dicações fundiárias. As Coordenações Regionais da Funai elaboram Roteiro de Qualificação, 
documento que permite padronizar o levantamento de um rol de questões relevantes, a partir 
de documentos e informações preliminares de natureza antropológica, histórica, ambiental, 
sociológica, fundiária e cartográfica sobre a área reivindicada. Os roteiros servem de funda-
mento para a sistematização das informações e priorização das terras a serem identificadas e 
delimitadas.

A partir de então a implementação da ação, por meio das atividades disciplinadas pelo Decreto 
nº 1.775/96, se processa por meio das seguintes etapas:

•	 Constituição de Grupo Técnico (GT) para a realização de estudos antropológicos, his-
tóricos, fundiários, cartográficos e ambientais, que fundamentam a identificação e a delimi-
tação da terra indígena;

•	 Conclusão dos trabalhos de identificação e delimitação da terra indígena, com a apre-
sentação de Relatório Circunstanciado pelo Grupo Técnico;

•	 Publicação do resumo do Relatório Circunstanciado 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;

•	 Estabelecimento do prazo de noventa dias após a publicação do resumo do Relatório 
Circunstanciado para apresentação de contestações;

•	 Declaração da ocupação tradicional indígena mediante edição de Portaria Declara-
tória do Ministro da Justiça autorizando a Funai a realizar a demarcação dos limites da 
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terra indígena;

•	 Definição da terra indígena a demarcar; estimativa de custos demarcatórios; escolha da 
modalidade da demarcação; execução da demarcação e; fiscalização e recebimentos servi-
ços demarcatórios, com análise e aprovação dos trabalhos realizados;

•	 Publicação de Decreto Presidencial da homologação confirmando os limites demarcados;

•	 Registros das terras indígenas em cartório imobiliário da comarca correspondente e na 
Secretaria do Patrimônio da União; 

•	 Levantamentos fundiários, vistoria e avaliação de benfeitorias, com indenização das 
construídas de boa fé; e 

•	 Extrusão de não-índios quando detectados, com a retirada dos possíveis ocupantes, por 
meio do julgamento da boa fé e citação destes; formação da comissão pagadora; pagamento 
das benfeitorias e reassentamento desses ocupantes.

O Decreto n° 1.775/96 ainda disciplina, em seu art. 2º, que “a demarcação das terras tradicio-
nalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropó-
logo de qualificação reconhecida”, além de fixar diversos procedimentos a serem aplicados na 
consecução da ação.

Destaca-se também o regramento da Portaria MJ nº 14, de 09/01/1996, que regulamenta o 
Decreto 1.775/96, a qual determina que o relatório produzido pelo GT deve precisar, com 
clareza e nitidez, as quatro situações previstas ao parágrafo 1º do art. 231 da Constituição, que 
consubstanciam, em conjunto e sem exclusão, o conceito de “terras tradicionalmente ocupa-
das pelos índios”.

Em decorrência da execução da política pública, foram cadastradas 679 terras no controle 
interno da DPT, as quais se encontram em diferentes etapas de regularização fundiária, locali-
zadas em todos os biomas brasileiros, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Terras Indígenas no Brasil Segundo Situação Jurídica e Extensão em Hectares1

FASE DO PROCESSO Nº DE TERRAS SUPERFÍCIE (HA)

Em estudo 126 0

Delimitada 28 2.386.006

Declarada 45 1.531.824

Homologada 13 1.501.460

Regularizada 467 105.748.432

TOTAL 679 111.167.722

Fonte: Site da Funai no endereço eletrônico http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indige-
nas, em 23/05/2016.

Em que pese o quantitativo de terras cadastradas, o resultado da política pública é mensurado pelo 
número de Terras indígenas regularizadas, realidade que possibilita a consolidação dos espaços e 
definição dos limites territoriais indígenas, com vistas a ampliar a presença do Estado democrático 

1 Registra-se que além das Terras Indígenas citadas, a Funai trabalha atualmente com 5 áreas sob restrição de uso 
e 18 áreas encaminhadas como Reservas Indígenas, procedimentos que adotam tratamento específico.
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e pluriétnico de direito, especialmente em áreas vulneráveis. Nesse sentido, observa-se que foram 
regularizadas cerca de 65% das terras indígenas em que a Funai iniciou estudos de identificação e 
delimitação. Acrescenta-se que, conforme informações da Entidade, existem outras 357 áreas com 
registros válidos não relacionadas no quadro acima, que aguardam o início dos estudos.

2. Objetivos e abordagem

 A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas se constitui 
como uma das obrigações impostas ao estado brasileiro pela Constituição Federal - CF de 
1988. A CF no Art. 67 (ADCT) estabeleceu o prazo de cinco anos para que todas as terras 
indígenas (TIs) do país fossem demarcadas. 

No entanto, a regulamentação extemporânea da legislação infraconstitucional, a complexidade 
do processo de demarcação, entraves administrativos prejudicaram o cumprimento do prazo 
constitucional, provocando o agravamento de conflitos fundiários decorrentes da luta por terras. 

As disputas por terra e recursos naturais continuam a produzir impactos sobre a demarcação 
de terras indígenas, especialmente sobre a efetivação da posse plena indígena sobre as terras 
demarcadas. Historicamente, a demarcação de terras indígenas é questão de relevante interes-
se nacional, na medida em que tem impactos sobre os projetos de desenvolvimento nacional e 
a política de proteção ambiental. 

No cenário internacional, a questão indígena também é pauta importante, principalmente 
quando se trata de direitos humanos, meio ambiente e diversidade cultural. Todos esses fato-
res demonstram que a questão indígena tem cada vez mais visibilidade e relevância nacional.

Somado a isso, tem-se constatado que a atual população indígena brasileira vem enfrentando 
uma acelerada e complexa transformação social, situação que a expõe a problemas concretos, 
tais como invasões e degradações territoriais e ambientais, exploração sexual, aliciamento e 
uso de drogas, exploração de trabalho, inclusive infantil, mendicância, êxodo desordenado cau-
sando grande concentração de indígenas nas cidades.

Passados mais de 25 anos da promulgação da Constituição, ainda persistem situações de confli-
to que vulnerabilizam os povos indígenas e suas terras, invadidas em função da extração ilegal 
de madeira, minério e agropecuária, entre outras, decorrentes do processo de expansão eco-
nômica do país nos últimos anos.

Além disso, o processo de demarcação e os conflitos dela decorrentes mobilizam contingente 
considerável de agentes governamentais, tais como: Incra, Ibama, Força Nacional de Segu-
rança, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, fato que exige integração dos órgãos e das 
políticas públicas. 
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Dessa forma, as terras indígenas têm sofrido nas últimas décadas pressões externas de toda 
ordem, fato que demanda a presença do Estado democrático e pluriétnico de direito, especial-
mente em áreas vulneráveis.

Desse modo, os indígenas ainda estão entre os segmentos vulneráveis da população, cenário de 
vulnerabilidade social que exige acompanhamento da atuação da Funai, a fim de contribuir com 
a Entidade para  cumprir com as suas atribuições e, assim, atender melhor às necessidades e as-
pirações das populações indígena, entregando a política pública de forma eficaz e com qualidade.

Diante da situação na qual se encontra o processo de regularização fundiária das terras indígenas, 
sobressai a relevância da Ação 20UF, que busca garantir os direitos dos povos indígenas, estabe-
lecidos na Constituição Federal, propiciando o convívio em equilíbrio com seu meio ambiente. 

A materialidade dos recursos envolvidos na Ação não se apresenta substancial face aos benefícios 
decorrentes de sua implementação, uma vez que os gastos envolvidos ficam restritos a con-
tratação de empresas especializadas na atividade de agrimensura e na eventual indenização de 
benfeitorias realizadas por ocupantes de boa-fé, não englobando valores referentes à terra nua.

Outro ponto de criticidade gira em torno das divergências geradas pela Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 215, pela qual se defende a alteração do processo de demarcação de ter-
ras indígenas objetivando que o processo hoje atribuído ao Poder Executivo e conduzido pela 
Funai com chancela do Ministério da Justiça e da Presidência da República passe a ser atribuído 
ao Congresso Nacional.

Diante desse contexto, que revela a relevância do tema, a ação de controle tem como objetivo 
geral responder as seguintes questões estratégicas:

1. Em que medida os critérios de seleção utilizados para priorização das demandas 
demarcatórias são cumpridos?

2. Em que medida a estrutura de pessoal da Entidade viabiliza o alcance dos objetivos 
da Ação?

3. O processo demarcatório observa critérios de transparência exigidos na legislação? 

3.1. O resumo do Relatório Circunstanciado e Identificação e Delimitação - RCID é publi-
cado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado onde se localiza a área sob 
demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área?

3.2. A Resolução contendo a lista de nome dos interessados e as demais deliberações ou reco-
mendações da Comissão Permanente de Análise de Benfeitorias-CPAB é publicada no Diário 
Oficial da União e foi amplamente divulgada pelas Prefeituras Municipais da situação do imóvel?

3.3. O acesso às informações produzidas no âmbito do procedimento de demarcação ob-
serva o estabelecido na Lei nº 12.527/2011?
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4. O procedimento administrativo de demarcação é submetido às instâncias compe-
tentes para validação?

4.1. O procedimento demarcatório é submetido à Procuradoria Federal Especializada da 
Entidade?

4.2. O procedimento demarcatório é submetido à Consultoria do Ministério da Justiça?

4.3. O procedimento demarcatório é submetido à SubChefia de Assuntos Jurídicos da Casa 
Civil da Presidência da República?

5. Em que medida os controles relacionados à atividade de demarcação são suficien-
tes para mitigar os riscos de demarcações indevidas?

5.1. O prazo disponibilizado para apresentação do contraditório para contestação do RCID 
é atendido?

5.2. Os mecanismos de controle da Funai são adequados para a correta atestação da pres-
tação dos serviços de georreferenciamento?

5.3. Há indicativos de suspeição ou parcialidade na seleção dos integrantes do grupo técnico?

6. Em que medida o processo de identificação e delimitação das TIs cumpre os requi-
sitos das legislações inerentes?

6.1. O grupo indígena envolvido é representado para fins de participação no procedimento?

6.2. O antropólogo escolhido detém qualificação reconhecida?

6.3. O Relatório circunstanciado elaborado pelo grupo técnico apresenta caracterização 
precisa da terra indígena a ser demarcada, atendendo as quatro situações previstas no pa-
rágrafo 1º do art. 231 da Constituição, que consubstanciam, em conjunto e sem exclusão, 
o conceito de “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, inclusive fornecendo coor-
denadas com base no Sistema Geodésico Brasileiro?

6.4. Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, há formalização 
de comunicação ao Incra para as providências de reassentamento, segundo o levantamento 
efetuado pelo grupo técnico?

6.5. Os entes federados são devidamente intimados conforme estabelece a Portaria MJ 
2498/2011?

6.6. A Funai promove ações visando a retirada das famílias ocupantes das áreas demarcadas?

7. Em que medida a instrução dos processos administrativos observa a legislação 
pertinente?
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3. Escopo da avaliação

 Tendo em vista o tempo demandado para conclusão de todas as fases do processo de-
marcatório, optou-se pelo estabelecimento de amostras não probabilísticas para cada etapa 
do procedimento a fim de garantir critérios condizentes com o ordenamento jurídico atual.

Como visto, a Demarcação de Terras Indígenas compreende diversas etapas. Para avaliar de 
forma adequada a instrução dos processos administrativos referentes à Demarcação de Ter-
ras Indígenas foram analisados 28 processos, referentes às seguintes etapas:

ETAPAS DA AÇÃO DE DEMARCAÇÃO Nº PROCESSOS ANALISADOS

Identificação e Delimitação 14

Demarcação Física 4

Homologação 3

Levantamento Fundiário 4

Regularização Fundiária 2

Extrusão 1

Total de Processo 28

Tabela elaborada pela equipe de auditoria.

4. Resultados

 A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada uma das questões e subquestões 
estratégicas objeto de avaliação.

4.1 Em que medida os critérios de seleção utilizados 
para priorização das demandas demarcatórias são 

cumpridos?

 A adoção de critérios de priorização das demandas demarcatórias é atividade recen-
te no âmbito da Entidade, fruto do reconhecimento da necessidade de sistematização dos 
dados de todas as reivindicações fundiárias cadastradas no Sistema Indigenista de Informação 
(SII), com o objetivo de otimizar e qualificar a prestação de informações acerca das áreas 
reivindicadas e de fornecer dados mais consistentes para a tomada de decisões quanto à 
constituição de Grupo Técnico multidisciplinar (GT), responsável por realizar os estudos 
necessários à demarcação.
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A implementação dessa sistemática ocorreu a partir do início de 2011 com o estabelecimento 
de um Roteiro Básico de Qualificação das Reivindicações, o qual foi encaminhado às Coordena-
ções Regionais para preenchimento, de forma a propiciar o registro de novos pleitos e alimen-
tar os cadastros já existentes no banco de dados com informações mais completas.

As reivindicações fundiárias indígenas são remetidas à Funai pelos próprios povos indígenas, 
pelas coordenações regionais da Entidade, pelo Ministério Público Federal, por universidades, 
organizações da sociedade civil e outras instâncias; e registradas no SII, onde recebem um nú-
mero de identificação (ID). 

A partir de então toda documentação recebida ou expedida a respeito das reivindicações fun-
diárias é analisada e sistematizada, alimentando o processo de qualificação das demandas de 
modo que as informações coletadas subsidiem, dentre outras ações, a definição de prioridades 
no âmbito da Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação da Diretoria de Proteção Ter-
ritorial – CGID/DPT, com o objetivo de motivar, oportunamente, a constituição de GTs.

Desse modo, a qualificação das reivindicações fundiárias constitui principal instrumento para 
definição de prioridade a partir dos seguintes critérios de seleção informados pela Entidade 
para realização dos estudos de identificação e delimitação, momento em que se inicia o proces-
so administrativo de demarcação de terras indígenas: i) antiguidade da reivindicação, ii) situação 
de vulnerabilidade social do grupo indígena, iii) inexistência de terra demarcada para o mesmo 
povo na mesma região, iv) impacto de grandes empreendimentos, v) interesse manifesto do 
Incra na área para criação de assentamentos ou territórios quilombolas, e vi) interesse mani-
festo de órgãos ambientais na área, tais como ICMBio, Secretarias Estaduais e Municipais, para 
criação de unidades de conservação. 

Diante desse cenário, a Entidade tem trabalhado na sistematização dos dados das reivindicações 
fundiárias cadastradas no SII a fim de aprimorar a definição de prioridades para constituição de 
novos GTs. Nesses termos, com o objetivo de facilitar a obtenção e a posterior sistematização 
dessas informações preliminares relativas ao conjunto das áreas reivindicadas, é que foi elabo-
rado o referido Roteiro Básico, que trata de compilações de dados pontuais correspondentes a 
questões relevantes tanto do ponto de vista do posicionamento da Funai perante outros órgãos 
e terceiros interessados, quanto do ponto de vista do planejamento anual das ações de identi-
ficação e delimitação de terras indígenas.

Observa-se, portanto, que a atividade de qualificação das reivindicações é imprescindível para 
o devido planejamento das ações de demarcação, na medida em que permite a elaboração do 
panorama geral de todas as reivindicações fundiárias cadastradas no SII.

Conforme informado pela Funai, atualmente existem 126 procedimentos em curso para 
delimitação e demarcação de terras indígenas, o que significa que já houve pelo menos a 
constituição de Grupo Técnico para realização dos estudos pertinentes às reivindicações. O 
número expressivo de procedimentos em curso fortalece a necessidade da adoção de crité-
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rios de prioridade que garantam o efetivo atendimento da Ação frente a atual estrutura de 
pessoal disponível.

Por outro lado, a Entidade destacou também que há 475 registros válidos de reivindicações 
fundiárias indígenas cadastradas no SII, que necessitam de complementação das informações. 
Tal situação demonstra a necessidade de qualificação de tais registros, medida indispensável 
para que se tenha o panorama geral de todas as reivindicações fundiárias. Quanto à situação, a 
Funai acrescentou que o procedimento de validação dos registros de reivindicações indígenas 
está sendo revisto pela CGID.

Convém mencionar que a instituição do Roteiro Básico de Qualificação de Reivindicações per-
mite padronizar o levantamento de um rol de questões relevantes, a partir de documentos e 
informações preliminares de natureza antropológica, histórica, ambiental, sociológica, fundiária 
e cartográfica sobre a área reivindicada. Essa sistematização deve subsidiar a decisão sobre a 
constituição de novos Grupos Técnicos, tendo em vista que fornece indicativos com algum 
grau de objetividade sobre a situação de vulnerabilidade territorial dos povos indígenas. 

O mencionado Roteiro Básico abarca questões, tais como: o tipo de reivindicação; a etnia; da-
dos populacionais referentes às famílias que reivindicam a área; localização e descrição geográ-
fica da área reivindicada; características da ocupação da área; situação fundiária e caracteriza-
ção ambiental da área reivindicada; existência de situação de conflito/vulnerabilidade do grupo; 
informação sobre eventual sobreposição da área reivindicada com assentamento do Incra, com 
Unidade de Conservação, ou com Território Quilombola; se a área reivindicada sofre impacto 
de grandes empreendimentos em âmbito federal ou estadual; dentre outras informações. 

A Entidade afirma que vem se empenhando em construir o panorama geral dos registros de 
reivindicações a partir da elaboração do Roteiro de Qualificação a fim de alcançar melhores 
condições de análise e criação de uma lista de prioridades, com base na conjugação de critérios 
já empregados, ressaltando que se trata de procedimento de organização, otimização e quali-
ficação ainda em curso.

A Entidade também chama atenção para o fato de que os critérios de prioridade devem levar 
em consideração o princípio da equanimidade, bem como a existência de diversos fatores ex-
ternos que afetam o planejamento incialmente programado, sendo os mais frequentes a dispo-
nibilidade de profissionais para realização dos trabalhos e a interferência oriunda do Ministério 
Público e do Poder Judiciário.

Segundo a Entidade, o lapso temporal entre a constituição do GT e a delimitação da terra indí-
gena costuma ser longo, devido a fatores que interferem no curso do procedimento, tais como: 
dificuldade dos membros do GT em cumprir os prazos estipulados, adiamento das etapas de 
campo devido ao contingenciamento orçamentário, dificuldade de compatibilizar as agendas 
dos membros do GT, fatores climáticos que inviabilizam viagens em determinadas épocas do 
ano, demora na análise das peças técnicas preliminares, superveniência de decisões judiciais 
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que determinam a paralisação temporária do procedimento ou que determinam a conclusão 
de procedimentos distintos daqueles que estão sendo priorizados pela Entidade.

Considerando o exposto, para avaliação dos mecanismos utilizados para priorização das de-
mandas demarcatórias, foram examinados dois procedimentos administrativos com Grupos 
Técnicos constituídos posteriormente à adoção dos Roteiros de Qualificação, bem como sele-
cionadas seis demandas cadastradas no SII para exame dos roteiros produzidos que ainda não 
possuem grupos técnicos constituídos. Em análise aos referidos procedimentos verificou-se a 
existência das informações previstas no roteiro básico. 

Considerando que a partir do exame dos Roteiros de Qualificação não foi possível identificar 
a precedência das reivindicações priorizadas em detrimento de outras que aguardam proce-
dimento de qualificação, a Entidade foi indagada acerca da metodologia aplicada para a priori-
zação das Terras Indígenas que serão objeto de estudo por Grupo Técnico para identificação 
e delimitação, a partir dos critérios já informados, e da existência de pesos para aferição de 
tais critérios. Em resposta, a Funai informou que os critérios de priorização são empregados 
de forma combinada e considerando análise do complexo regional, não havendo definição de 
pesos para cada um dos critérios elencados.

A Funai ponderou que tem considerado também a análise da viabilidade técnica e administra-
tiva para a condução dos procedimentos em cada exercício, como a existência de profissionais 
aptos a compor Grupos Técnicos para realização dos estudos de uma determinada área, bem 
como a capacidade técnica da própria CGID em absorver novas demandas de trabalho. Diante 
desse cenário, optou por priorizar os procedimentos mais antigos ao invés de constituir novos 
GTs, uma vez que trabalha com um passivo de 127 áreas em estudo. Essa decisão ocorre em 
face do número reduzido de técnicos na CGID e da escassez de profissionais disponíveis para 
compor GTs na condição de colaboradores. A exceção à essa priorização ocorre nas situações 
em que se apresentaram à Funai profissionais com pronta disponibilidade para realizar os estu-
dos ou naquelas em que há recomendação do MPF e/ou determinação judicial para fazer.

Ademais, ressaltou que a plena aplicação dos critérios de priorização para a constituição de no-
vos GTs, bem como para o andamento dos procedimentos já em curso, tem sido fortemente 
impactada pelas crescentes judicializações. Nesse sentido, as decisões judiciais impelem a Funai a 
paralisar procedimentos prioritários ou inserir outros na lista de prioridade sem atender os crité-
rios indicados no planejamento das demandas. O Ministério Público Federal tem ingressado com 
ações civis públicas visando obrigar judicialmente a Funai e a União à realização de procedimentos 
demarcatórios de terras indígenas, alcançando em torno de 50 Ações Civis Públicas em junho de 
2015, o que acaba por gerar interferência e modificação no planejamento institucional. 

Diante desse cenário, a Funai justifica que a construção do panorama geral dos registros de reivindi-
cação resta inconclusa até o presente momento e que os 17 GTs constituídos desde 2011, a partir 
da implementação do roteiro de qualificação, ainda não foram definidos plenamente a partir da con-
jugação dos critérios elencados, tendo-se respeitados os princípios da conveniência e oportunidade. 
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Desse modo, em que pese o estabelecimento de critérios para priorização das terras indígenas 
que serão objeto de estudo para fins de identificação e demarcação, observou-se que tais cri-
térios ainda não se encontram plenamente implementados. 

Na realidade, a adoção plena de tais critérios só será possível com a elaboração do panorama 
geral de todos os registros de reivindicações, resultado da sistematização das informações co-
lhidas por meio dos roteiros de qualificação, ação que permitirá o estabelecimento de lista de 
prioridades que contemple todo o universo e especificidades intrínsecos a cada demanda. A 
adoção de tal procedimento proporcionará objetividade e transparência na seleção dos proces-
sos, evitando riscos como favorecimentos de comunidades indígenas em suas reivindicações.

Assim, observa-se que a concretização da atividade deve ser acompanhada da divulgação da 
lista de prioridades produzida a fim de que seja garantida a transparência e demonstrada a im-
pessoalidade na escolha das demandas priorizadas. 

Dessa forma, ressalta-se a importância do aperfeiçoamento da sistemática de implementação 
de critérios objetivos, para priorização das ações relativas aos procedimentos de identificação e 
delimitação de TIs, a partir de quesitos/indicadores que sejam mensuráveis e permitam compa-
ração entre as diversas reivindicações registradas, de forma a propiciar transparência às partes 
envolvidas nos processos e demais cidadãos interessados, bem como melhoria no planejamen-
to da ação de Governo.

4.2 Em que medida a estrutura de pessoal da Entidade 
viabiliza o alcance dos objetivos da Ação?

 As atividades inerentes à Demarcação de Terras Indígenas são de responsabilidade da Dire-
toria de Proteção Territorial - DPT, conforme estabelece o Art. 20 do Decreto nº 7.778/2012:

“Art. 20º. À Diretoria de Proteção Territorial compete:
(...) II - realizar estudos de identificação e delimitação de terras indígenas;
III - realizar a demarcação e regularização fundiária das terras indígenas;
VII- planejar, orientar, normatizar e aprovar informações e dados geográficos, com obje-
tivo de fornecer suporte técnico necessário à delimitação, à demarcação física e demais 
informações que compõem cada terra indígena e o processo de regularização fundiária.”

A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios é fundamentada nos trabalhos 
coordenados por antropólogo, com qualificação reconhecida, exigência feita no art. 2º do Decreto 
nº 1.775/1996. A Funai para cumprir essa exigência seleciona o profissional com formação na área 
de antropologia e de conhecimento específico sobre o grupo indígena envolvido na demarcação.

No âmbito da DPT, em consonância com o Regimento Interno da Funai (Portaria nº 1.733/PRES, 
de 27/12/2012), as atribuições destacadas são exercidas diretamente pelas seguintes coordenações: 
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Coordenação-Geral de Assuntos Fundiários - CGAF, Coordenação-Geral de Geoprocessamento 
- CGGEO e Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação - CGID, as quais contam com o 
seguinte quadro de servidores:

CARGO/ESPECIALIDADE CGID CGAF CGGEO Total Geral

Agente Administrativo 1 1  2

Agente de Portaria  1  1

Agente em Indigenismo 1  1

Antropólogo 2  2

Cargo Comissionado 3 3 1 7

Contrato Temporário 1   1

Desenhista Técnico – CoCART/
CGGeo

  1 1

Engenheiro  2  2

 Técnico em Infraestrutura (cedi-
do pelo MPOG)

  1 1

Indigenista Especializado 7 4  11

Técnico em Agricultura e 
Pecuária

 4  4

Técnico em Agrimensura   1 1

Técnico em Indigenismo   1 1

Engenheiro Cartógrafo - 
Coordenador-Geral/CGGeo

  1 1

Engenheiro Agrimensor – 
CoDEM/CGGeo

  1 1

Geógrafo - Cargo Comissionado   2 2

Analista de sistemas - Cargo 
Comissionado

  1 1

Cadista - Cargo Comissionado   1 1

Engenheiro de Software - Cargo 
Comissionado

  1 1

Total Geral 15 15 12 42
Fonte: Informação fornecida pela Funai.

As atribuições da CGID e suas unidades estão previstas nos artigos 174 a 183 do Regimento 
Interno-RI da Funai, das quais destaca-se as seguintes atividades relacionadas com a Demarca-
ção de Terras Indígenas:

a) registro, qualificação e sistematização das reivindicações;

b) planejamento, formação e orientação dos Grupos Técnicos que realizam os estudos de 
identificação e delimitação de terras indígenas;

c) articulação interna e externa com os atores envolvidos do procedimento de identificação 
e delimitação de terras indígenas;

d) análise dos relatórios circunstanciados de identificação e delimitação; e

e) análise técnica das contestações interpostas aos processos de identificação e delimitação 
de terras indígenas, no período do contraditório administrativo.
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Em que pese possuir no quadro quinze servidores, a coordenação afirma dispor de apenas 
nove servidores que atuam como técnicos de nível superior, frente ao volume de trabalho 
desenvolvido no âmbito da ação, que se materializa nas seguintes atividades: instruções dos 
processos administrativos, emissão de expedientes correlacionados, interlocuções internas e 
externas (particular e órgãos públicos das três esferas de Governo); concluindo pela necessi-
dade de dobrar seu efetivo com qualificação necessária para atuar no setor, sem apresentar 
estudo técnico que justifique essa força de trabalho adicional.

Em relação à CGAF, suas atribuições estão disciplinadas nos artigos 158 a 165 do RI, descritas 
de forma resumida a seguir:

a) colaborar com a CGID nos estudos de natureza fundiária necessários a identificação e 
delimitação de terras indígenas;

b) realização do levantamento fundiário e de avaliação de benfeitorias implementadas pe-
los ocupantes não-indígenas, trabalho condicionado a edição da Portaria Declaratória pelo 
Ministro da Justiça;

c) análise e consolidação do material técnico de avaliação;

d) instruir os processos para julgamento da Comissão Permanente de Análise de Boa-fé – 
CPAB;

e) proceder os pagamentos das indenizações derivadas da ocupação de boa-fé por meio de 
instrução processual e constituição da comissão de pagamento;

f) promover articulação com Incra para reassentamento dos ocupantes não-indígenas com 
perfil de reforma agrária;

g) instrução do processo de homologação de terras indígenas, etapa realizada após a de-
marcação física das terras indígenas; e

h) registro da terra indígena no cartório e na Secretaria de Patrimônio da União.

Com semelhante estrutura de pessoal, composta de dezesseis servidores, a CGAF considera 
como insuficiente sua força de trabalho para o desempenho de suas atividades, em especial 
aquelas que envolvem a regularização fundiária de Terras Indígenas - TI, ressaltando o con-
siderável passivo de 101 processos pendentes de regularização de TIs, classificadas como 09 
aquisições de áreas, 40 TIs em levantamento e avaliação das benfeitorias, 20 TIs em análise de 
boa-fé, 27 TIs em processo de identificação, e 5 TIs na fase de extrusão de não-índios, além do 
atendimento das demandas externas advindas de órgãos públicos e de terceiros interessados 
na demarcação.

No que tange à CGGEO, suas atribuições, definidas nos artigos 166 a 173 do RI, estabelecem 
em síntese:

a) colaborar com a CGID nos estudos de identificação e delimitação de TI, fornecendo 
informações geoespaciais e bases cartográficas existentes, além de elaboração das peças 
técnicas (mapa de delimitação e memorial descritivo) que fazem parte do RCID;
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b) coordenar as atividades de demarcação física (georreferenciamento) da TI, enquanto 
etapa necessária para homologação da TI;

c) colaborar com a CGAF no processo de regularização fundiária de TIs; e

d) colaborar com a CGAF na instrução do processo de homologação de TIs.

Com uma força de trabalho composta de treze servidores, a CGGEO também declara ser 
insuficiente essa força de trabalho para o desempenho adequado da ação de Demarcação, 
considerando as atividades de rotina e as atribuições legais voltadas à regularização fundiária e 
certificação de TIs, além do passivo de 38 TIs que aguardam realização de demarcação física, e 
a necessidade de georreferenciamento de todas as TIs e inserção no Sistema de Gestão Fundi-
ária do Governo Federal, as quais compreendem, aproximadamente, 147 TIs já homologadas 
ou regularizadas que necessitam de adequação às novas técnicas de medição com tecnologia 
GPS – Global System Position.

Em sua manifestação, a CGGEO registra, também, que é impactada com as demandas internas 
e externas, o que, em função da restrição de seu quadro de pessoal, inviabiliza a manifestação 
em tempo razoável e com qualidade de atendimento, causando de certa forma prejuízos dire-
tos e indiretos aos povos indígenas envolvidos nas questões de responsabilidade da área.

A precariedade de recursos humanos vem sendo sistematicamente informada nos diversos ex-
pedientes produzidos pela Diretoria, seja interna ou externamente. Nos trabalhos de auditoria 
da CGU, o Relatório de Auditoria de Contas expedido em 2014, referente ao exercício de 
2013, informou que 58% dos servidores da Funai estão na faixa etária acima de 50 anos (41% 
entre 51 a 60 anos), o que indica impacto negativo caso esses servidores optem por aposenta-
doria a curto e médio prazo. Essa situação também está consignada em manifestações encami-
nhadas ao Ministério Público, em razão de questionamentos pelo não atendimento tempestivo 
às demandas e às recomendações emanadas deste órgão.

A Funai para cumprir com suas responsabilidades vem buscando suprir suas necessidades de 
recursos humanos  por meio de concurso público. Ressalta-se, nesse sentido, que desde o esta-
belecimento dessa exigência, promovida pela Constituição Federal de 1988, a Entidade contou 
com apenas dois concursos públicos. Um realizado em 2004, para provimento de 60 vagas, 
direcionadas somente para a Sede, para os cargos de programador educacional, engenheiro, 
antropólogo, sociólogo, economista, contador, geógrafo, administrador; e outro em 2010 para 
provimento, em nível nacional, dos cargos de auxiliar em indigenismo, agente em indigenismo 
e indigenista especializado.  

Em 2014, a Funai iniciou tratativas junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão – MP, visando a autorização para realizar concurso público para provimento de cargos de 
interesse, com vistas a atender suas demandas. A Portaria MP nº 85, de 20/04/2015, publicada 
no DOU de 22/04/2015, aprovou a realização de concurso público para o quantitativo de 220 
cargos distribuídos em 208 de Indigenista Especializado, 07 de Engenheiro e 05 de Engenheiro 
Agrônomo. Posteriormente, em 22 de outubro do mesmo ano, o MP fez publicar a Portaria 
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MP nº 452, de 22/10/2015, autorizando novamente o concurso público para o mesmo número 
de cargos, porém alterando a composição, passando para 202 de Indigenista Especializado, 
acrescentando 06 cargos de Contador, mantendo o número de engenheiros. O Edital ESAF nº 
24, de 20 de abril de 2016, que disciplina o concurso para provimento dos referidos cargos foi 
publicado no Diário Oficial da União em 22/04/2016.

No planejamento do certame, a Funai realizou levantamento das necessidades de força de 
trabalho, tendo verificada a necessidade de um quantitativo de 310 vagas para nível superior. O 
referido levantamento foi obtido a partir das reflexões internas, que perpassaram a Presidên-
cia, a Diretoria de Proteção Territorial e a Diretoria de Administração e Gestão, levando-se em 
consideração os seguintes aspectos: a) necessidade de selecionar servidores mais preparados 
e com formação adequada e específica, b) levantamento das formações dos servidores que 
atuam nas CRs; c) necessidade de escolher servidores a partir de perfis desejados, dividindo-se 
o cargo em grandes áreas de conhecimento/atuação; d) necessidade de lotação de servidores 
em áreas de difícil provimento.

Para alcance dos perfis desejados, o estudo desenvolvido estabeleceu eixos/áreas que agrupa-
ram os conhecimentos e perfis de formação acadêmica exigidos para atendimento das ativida-
des finalísticas desenvolvidas pela Entidade, assim discriminados:

Área 1 – Indigenista Especializado – Especialidades: Políticas Sociais – requisito: pedagogia, 
psicologia, comunicação social, serviço social, direito e afins;

Área 2 - Indigenista Especializado – Especialidades: Proteção e Gestão Ambiental - requi-
sito: engenharia ambiental, geografia, zootecnia, engenharia florestal, engenheiro florestal, 
engenheiro agrônomo, agrônomo, engenheiro de pesca, ecologia e biologia, e afins;

Área 3 - Indigenista Especializado – Especialidades: Infraestrutura Comunitária – requisito: 
engenharia civil, arquitetura, cartografia, agrimensura, e afins;

Área 4 - Indigenista Especializado – Especialidades: Política Indigenista – requisito: ciências 
sociais, história, filosofia, antropologia, letras, geografia, e afins.

Considerando os requisitos acima apresentados, observa-se que a Funai optou por reforçar 
seu quadro de pessoal por meio do aporte de cargos da categoria funcional de indigenista es-
pecializado, a qual exige nível superior em qualquer área de formação,  não solicitando, porém 
o provimento para o cargo de Antropólogo, que constitui categoria profissional indispensável 
para execução das ações de demarcação.

Nestes termos, vale informar que a categoria funcional de Indigenista Especializado foi estru-
turada pela Lei nº 11.357, de 19/10/2006, art. 1º, Parágrafo único, inciso V, como transcrito 
a seguir:
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“...
V - Indigenista Especializado, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades 
especializadas de promoção e defesa dos direitos assegurados pela legislação brasileira 
às populações indígenas, a sua proteção e melhoria de sua qualidade de vida; realização 
de estudos voltados à demarcação, regularização fundiária e proteção de suas terras; 
regulação e gestão do acesso e do uso sustentável das terras indígenas; formulação, 
articulação, coordenação e implementação de políticas dirigidas aos índios e suas co-
munidades; planejamento, organização, execução e avaliação de atividades inerentes 
à proteção territorial, ambiental, cultural e dos direitos indígenas; acompanhamento e 
fiscalização das ações desenvolvidas em terras indígenas ou que afetem direta ou in-
diretamente os índios e suas comunidades; estudos e pesquisas; bem como atividades 
administrativas e logísticas, de nível superior, inerentes às competências institucionais 
de seu órgão ou entidade de lotação.”

Conforme destacado, nos termos da Lei não há requisito específico para a formação profissio-
nal, apenas a exigência de que o cargo seja de nível superior.

Em que pese ter considerado adequada a concentração de Indigenistas Especializados no con-
curso pleiteado, a Funai afirma que o quantitativo de servidores com qualificação necessária  
para cumprimento às suas obrigações estatutárias é insuficiente, bem como da dificuldade de 
identificar os servidores detentores do cargo de indigenista especializado com formação em 
Antropologia.

Cabe ressaltar que o Plano de Classificação de Cargos – PCC do Governo Federal, instituído 
por meio da Lei nº 5.645/70, e disciplinado na Funai pelo Plano de Cargos e Salários aprovado 
pela Portaria GM-Minter nº 138/80, a qual contempla cargos especializados como o de Antro-
pólogo, foi integrado ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, de acordo com o 
inciso I do Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei nº 11.357/06. 

Dessa forma, observando as regras estabelecidas na Lei n° 11.357/06, a Funai dispõe de 5.685 
cargos aprovados, destes 3.497 estão vagos2. Em relação ao cargo de Antropólogo, constam 37 
cargos aprovados, dos quais 11 postos estão vagos.

É válido observar que, conforme manifestado pela DPT, há necessidade de ampliação do qua-
dro de servidores com formação em Antropologia para execução da política pública de Demar-
cação de Terras Indígenas, bem como de profissionais de outras áreas, tais como: ciências am-
bientais e agrárias, cartografia, sociologia e historia, já que os procedimentos de identificação e 
delimitação de terras indígenas envolvem estudos multidisciplinares.

Dessa forma, entende-se necessária a adoção de medidas para provimento de cargos, com o fito 
de atender a necessidade indicada pela diretoria finalística. Além disso, destaca-se que a lotação 
de Antropólogos também visa atender a exigência contida no Art. 2° do Decreto n° 1.775/96. 

2 Fonte: SIAPE – nov2015.
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Diante do observado, verifica-se que há descompasso entre as atribuições regimentais relacio-
nadas as atividades de demarcação, que exigem a obrigatoriedade do cargo de Antropólogo, e 
a política de seleção de pessoal por concurso público, já que esta estabelece formação superior 
em qualquer área, no caso da categoria funcional de Indigenista Especializado. 

Detalhando o Plano de Cargos, verifica-se que os cargos de Auxiliar em Indigenismo, Agente 
em Indigenismo e Indigenista Especializado, representam 3.099 (57,5% do total de 5685 car-
gos aprovados para a Funai). Segue quadro de distribuição destes, conforme ocupação:

Cargos Quantidade de 
Cargos Aprovados

Quantidade de Cargos 
Ocupados

Quantidade de 
Cargos Livres

Auxiliar em Indigenismo 
(NB) 700 86 614

Agente em Indigenismo 
(NM) 1.799 160 1.639

Técnico de Indigenismo 168 58 110

Indigenista Especializado 
(NS) 600 240 360

Total 3.099 486 2.613
Legenda: NB – Nível Básico; NM – Nível Médio; NS – Nível Superior

Fonte: SIAPE – dezembro de 2015

Constatou-se, também, a existência de cargos vagos análogos às áreas ou eixos de atuação 
estabelecidos no estudo da Entidade, a exemplo de psicólogo, técnico em comunicação social, 
assistente social, geógrafo, técnico em agrimensura, entre outros que não fizeram parte da 
solicitação do concurso público acima referido.

Considerando o atual formato das categorias funcionais de indigenistas, com amplas atribuições 
e sem exigência de formação específica, tratadas especificamente no PGPE, há a necessidade 
da realização de estudos para revisão do plano existente, tendo em vista que o modelo pro-
posto não garante a seleção de profissionais com a formação acadêmica que melhor atenda a 
necessidade da Entidade, notadamente no âmbito da Ação de Demarcação de Terras Indígenas, 
bem como a necessidade de formação de quadro técnico especializado, fomentando a qualifi-
cação e aperfeiçoamento de especialidades finalísticas da Funai. 

Atualmente, para atender a necessidade de Antropólogos, a Entidade recorre, entre outros 
mecanismos, à Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – CNPQ e aos principais programas de pós-graduação das universidades, em busca 
destes profissionais para atuarem na condição de colaboradores eventuais. Salienta-se que a 
precariedade dessa relação profissional prejudica o planejamento da ação e o cumprimento 
de prazos estipulados ao GT, assim como dificulta a gestão de empecilhos recorrentes como 
fatores climáticos, superveniência de decisões judiciais, contingenciamento. 

Confirmou-se nos 14 processos de identificação e delimitação analisados que apenas três gru-
pos técnicos foram conduzidos por antropólogos efetivos da Funai. Os demais foram coorde-
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nados por colaboradores eventuais ou servidores temporários, como demonstrado a seguir:

TERRA INDÍGENA ENTIDADE DE ORIGEM

Baixo Seruini Servidor temporário CGID*

Barro Alto Processo de contratação para consultor PPTAL**

Batelão Servidor temporário UNESCO***

Ivy Katu Colaborador eventual – seleção curricular

Kalanko Colaborador eventual – seleção curricular

Morro Alto Servidora temporária UNESCO***

Pacajá Processo de contratação para consultor PPTAL**

Rio Omerê Servidora temporária UNESCO***

Sêgu Consultora Unesco – PRODOC 914 BRA 4008 Edital 
005/2008****

Vale do Ribeira III – Tekoa Uruity Consultora Unesco – PRODOC 914 BRA 4008 Edital 
019/2010****

Sabi/Trabanda Colaborador Eventual – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte

Aldeia Velha Servidor efetivo da FUNAI

Cantagalo Servidor efetivo da FUNAI

Rio Cautário Servidor efetivo da FUNAI

Tabela elaborada pela equipe de auditoria.

Constatou-se, ainda, que a FUNAI utiliza-se, na composição do Grupo Técnico, além de antro-
pólogos, de colaboradores nas diversas áreas de atuação, como geografia, engenharia ambien-
tal, entre outras. Entende-se que a Funai deve desenvolver estudos técnicos que identifique as 
dificuldades ou limitações legais de selecionar no concurso público da carreira de indigenista, 
as áreas de formação específica (eixos de atuação), como no caso do cargo de antropólogo.

Convém ressaltar, que a análise levada a efeito para os profissionais de antropologia pode se 
estender para as outras categorias de profissionais necessárias para realização efetiva e eficaz 
das atribuições da Entidade.

Ante a situação apresentada, entende-se que a Funai deve dispor e gerir um quadro de pessoal 
necessário, suficiente, adequado e capacitado para o desenvolvimento da política pública de 
Demarcação de Terras Indígenas, bem como das demais políticas administradas, com atenção 
especial aos cargos finalísticos da Fundação. Nesse sentido, recomenda-se à Funai adotar pro-
vidências para compor seu quadro de pessoal com vistas ao cumprimento das exigências do 
Decreto 1.775/96, art. 2º3.

A Entidade acrescenta que não se trata apenas de quantitativo de servidores, mas também de 
implementação de uma política de gestão de pessoas que viabilize a formação continuada dos 
servidores, a fim de fixar quadros qualificados.

3 “a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvi-
dos 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.”
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4.3 O processo demarcatório observa critérios de 
transparência exigidos na legislação? 

 A transparência na execução de políticas públicas permite prover a sociedade com in-
formações necessárias para o acompanhamento, a participação e a manifestação acerca das 
ações do Governo, contribuindo para a eficácia da política. É ferramenta essencial para pre-
venção de desvios no atingimento do interesse público, bem como instrumento de defesa dos 
interesses individuais e coletivos. 

No processo de demarcação de Terras Indígenas, a transparência se revela ainda mais impor-
tante devido aos conflitos que rodeiam a luta por terras, em especial pela possibilidade de 
impacto social e econômico nas localidades objeto de estudos de demarcação.

Nesse sentido, a análise dos processos relativos ao procedimento de demarcação de Terras 
Indígenas buscou averiguar o nível de transparência disponibilizado para a sociedade. 

Na análise dos processos constatou-se que a Funai não realiza a protocolização da documen-
tação e autuação do processo administrativo no momento do recebimento das reivindicações 
dos grupos indígenas. 

Não obstante o processo demarcatório obedecer à legislação específica, a manutenção de do-
cumentação em arquivos dispersos apartados de processo formalmente autuado constitui-se 
em risco para a gestão documental da Entidade. Importante destacar que estudos preliminares 
à constituição do grupo técnico não se encontram devidamente autuados e incorporados a 
processos administrativos, o que aumenta o risco de informações de interesse público não 
serem disponibilizadas aos interessados, de modo a impactar a transparência do processo, com 
reflexos no direito ao contraditório e à ampla defesa das pessoas afetadas pela demarcação das 
terras indígenas.

Segundo a Entidade os pleitos por demarcação de terras indígenas enviados à Funai são rece-
bidos pela Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID e tratados como regis-
tros de reivindicações fundiárias indígenas, os quais são inseridos pelos técnicos da CGID no 
Sistema Indigenista de Informações – SII, a partir de dados mínimos sobre a área reivindicada, 
indicados no Roteiro Básico de Qualificação de Reivindicações. Desse modo, tal documenta-
ção fica organizada em dossiês, até que ocorra um refinamento do conjunto de registros e da 
plena qualificação das reivindicações. Assim, a autuação processual é realizada apenas após o 
refinamento dessas informações, situação que pode demorar anos e dificultar a gestão dessa 
documentação que não fica registrada adequadamente. 

O procedimento demarcatório, regulamentado pelo Decreto nº 1.775/1996, prevê aspectos 
de transparência na etapa de identificação e delimitação nos seguintes momentos:
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•	 Publicação na imprensa oficial do ato de constituição do Grupo Técnico, em atendi-
mento ao art. 2º. O Grupo Técnico é designado pela Funai com a finalidade de realizar 
estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, am-
biental e o levantamento fundiário necessários à delimitação, coordenados por antropólogo 
de qualificação reconhecida.

•	 Publicação do resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação – 
RCID, aprovado pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, 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. 

A norma prevê ainda que os órgãos públicos devem, no âmbito de suas competências, e às 
entidades civis é facultado, prestar informações sobre a área objeto da identificação, no prazo 
de trinta dias contados da data da publicação do ato que constituir o grupo técnico. Não há 
indicativos nos processos analisados da prestação de informações por parte de órgãos públicos 
ou entidades civis no prazo previsto no Decreto. 

Em que pese a existência de publicação no Diário Oficial da União relativa à criação do Grupo 
Técnico para estudos de identificação e delimitação, a notificação dos órgãos usualmente inte-
ressados em áreas objeto de demarcação, tais como Ministério do Meio Ambiente, Ministério 
dos Transportes e Ministério do Desenvolvimento Agrário, representa medida tendente a mi-
nimizar/mitigar o risco de sobreposições de políticas públicas.

Nesse sentido, cabe observar que o intercâmbio de informações entre os diversos órgãos 
envolvidos no ordenamento territorial e regularização fundiária do país constitui medida de 
extrema importância para os estudos de identificação e delimitação de terras indígenas, uma 
vez que garantem a necessária articulação interinstitucional reduzindo os conflitos fundiários 
decorrentes de eventual sobreposição a partir do compartilhamento de informações quanto à 
existência de projetos de assentamentos rurais, territórios quilombolas e unidades de conser-
vação ambiental proporcionando o adequado planejamento das políticas públicas e melhoria da 
governança fundiária.

No que se refere à definição dos Grupos Técnicos que atuaram nos estudos necessários à 
identificação e delimitação das terras indígenas, não há nos processos analisados documentação 
que subsidiou a escolha dos integrantes do grupo, constando do processo apenas a respectiva 
portaria de nomeação. No Decreto nº 1.775/1996 consta a exigência no art. 2º de realiza-
ção de estudos por antropólogo de qualificação reconhecida, fato que não é comprovado nos 
processos. Apesar da inexistência desta documentação nos processos, não foram constatados 
casos de estudos realizados por profissionais sem a qualificação mínima exigida.

Conforme § 8° do referido Decreto, desde o início do procedimento demarcatório até noven-
ta dias após a publicação do resumo do relatório, poderão os Estados e municípios em que se 
localize a área sob demarcação e demais interessados manifestar-se, apresentando ao órgão 
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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.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal já ter se manifestado que “não há que se falar em 
supressão das garantias do contraditório e da ampla defesa se aos impetrantes foi dada a opor-
tunidade de que trata o artigo 9º do Decreto 1.775/96” (MS 31100/DF), considerando que o 
prazo para contestações de 90 dias a partir da publicação do resumo do relatório é suficiente, 
verificamos a ocorrência de decisões judiciais contrárias, considerando o direito de manifesta-
ção desde o início dos trabalhos, a contar da publicação da portaria que institui o Grupo Técni-
co, à exemplo do voto acolhido no Mandado de Segurança nº 10.985/STJ:

O procedimento administrativo de demarcação da área indígena regrado pelo Decreto 
n. 1.775/96 prevê, expressamente, a manifestação de quaisquer partes interessadas 
desde o início do procedimento demarcatório. Assim está em seu art. 2º, parágrafo 8º:
...
Com base na autorização legal acima transcrita, o impetrante formulou três reque-
rimentos à Funai, solicitando esclarecimentos e informações antes da elaboração do 
relatório pelo Grupo Técnico, justamente para que pudesse subsidiar sua defesa ao 
impugnar o citado relatório. Contudo, não houve qualquer resposta a tais pleitos.
...

Assim, não obstante a existência desses requerimentos, foi elaborado, concluído e apre-
sentado o relatório final, publicado no DJU de 2.3.2004, considerando as terras da 
Fazenda Remanso Guaçu como indígenas.
Daí, outra alternativa não havia ao impetrante senão a de se manifestar apenas sobre 
próprio relatório.
Com toda a vênia, entendo que houve violação à ampla defesa e ao devido processo 
legal.

Na Portaria Funai nº 14/1996 estão estabelecidas as regras e o conteúdo necessário para ela-
boração do Relatório circunstanciado de identificação e delimitação de Terras Indígenas. A nor-
ma estabelece que para a avaliação dos critérios habitação permanente, atividades produtivas, 
meio ambiente, e reprodução física e cultural, necessários para aferir a tradicionalidade da ocu-
pação indígena nos termos da CF/88, o Grupo Técnico deverá contar com a participação do 
grupo indígena envolvido, registrando-se a respectiva manifestação e as razões e fundamentos 
do acolhimento ou da rejeição, total ou parcial. Na norma estabelece-se ainda que a proposta 
de delimitação será acompanhada de carta topográfica, onde deverão estar identificados os 
dados referentes a vias de acesso terrestres, fluviais e aéreas eventualmente existentes, pontos 
de apoio cartográfico e logísticos.

Em relação ao prazo de 90 (noventa) dias para recebimento de manifestações dos interessados 
após a publicação do resumo do RCID, previsto no § 8º do art. 2º do Decreto nº 1.775/1996, 
verificou-se o atendimento em todos os processos que foram objeto de análise pela equipe de 
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auditoria. As contestações recebidas foram analisadas pela Procuradoria Federal Especializada/
Funai, e encaminhadas para a Presidência da Funai proferir decisão sobre acatamento ou recusa. 

Conclui-se que os critérios de transparência estabelecidos no Decreto nº 1.775/1996 estão 
sendo cumpridos pela Funai, conforme verificado nos processos selecionados. Entretanto, a 
inexistência de processo com a avaliação prévia da reivindicação, com as informações necessá-
rias à constituição do Grupo Técnico, é fator limitante à transparência da demarcação de terras 
indígenas. Em caso de existência de informações sensíveis sujeitas a sigilo, nos termos da Lei nº 
12.527/2011, a Funai deve proceder à classificação das informações antes da disponibilização 
do processo aos interessados.

A transparência ativa prevista na Lei nº 12.527/2011 não foi plenamente incorporada pela En-
tidade, conforme se descreve na análise das subquestões a seguir.

Destaca-se ainda que com a adoção de processos eletrônicos, digitalizando-se toda a docu-
mentação e adotando procedimento de classificação das informações nos termos da Lei nº 
12.527/2011, será possível, quando cabível, disponibilizar acesso mais célere aos processos a 
todos os interessados.

Por fim, reconhece-se que a Entidade tem avançado na utilização de mecanismos da trans-
parência a exemplo da divulgação de informações em seu sítio na internet, disponibilizando 
informações sobre os povos, as terras indígenas e sobre a atuação e as ações realizadas pela 
Funai. No entanto, em fortalecimento a transparência ativa deve-se avançar na utilização do 
aludido mecanismo com a disponibilização de informações mais completas para os interessados 
e a sociedade em geral. 

4.3.1 O resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação 
- RCID é publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado 
onde se localiza a área sob demarcação, acompanhado de memorial descriti-
vo e mapa da área?

 O Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação - RCID é o documento 
previsto no Decreto nº 1.775/1996 que caracteriza a terra indígena a ser demarcada, funda-
mentado em estudos de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e 
levantamento fundiário. Nos termos do § 7º do art. 2º do citado Decreto, após a aprovação o 
Presidente da Funai deve providenciar a publicação, no prazo de quinze dias contados da data 
que o receber, resumo do RCID no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade fede-
rada 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.

Em todos os processos analisados pela equipe de auditoria foi confirmada a publicação da 
portaria de instituição dos grupos técnicos na imprensa oficial, bem como a publicação do re-
sumo dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das Terras Indígenas na 
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Imprensa Oficial da União e do Estado, com os elementos previstos no Decreto nº 1.775/1996. 
Constatou-se ainda o encaminhamento da documentação às Prefeituras dos municípios envol-
vidos por meio de ofícios com avisos de recebimento.

Apesar do cumprimento dos dispositivos previstos no Decreto nº 1.775/1996, a Lei nº 
12.527/2011 que regula o acesso a informações traz novas diretrizes para a Administração 
Pública, dando destaque à transparência ativa:

“Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fun-
damental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os 
princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.”

As Portarias Declaratórias dos limites das terras indígenas, expedidas pelo Ministro de 
Estado da Justiça, nos termos do inciso I do § 10º do art. 2º do Decreto nº 1.775/1996, 
relativa às terras indígenas analisadas pela equipe de auditoria, foram devidamente publi-
cadas no Diário Oficial da União. Entretanto, não estão disponibilizadas/publicadas no sítio 
oficial da Funai na internet.

Deste modo, a reprodução exclusiva do resumo dos relatórios na imprensa oficial nos termos 
do Decreto nº 1.775/1996 se mostra insuficiente diante das novas diretrizes de transparência, 
devendo a Administração da Funai buscar dar ampla divulgação não só dos resumos, mas da 
íntegra de seus relatórios em seu sítio oficial na internet, em atendimento ao disposto no art. 
8º da citada Lei.

4.3.2 A Resolução contendo a lista de nome dos interessados e as demais deli-
berações ou recomendações da Comissão Permanente de Análise de Benfeito-
rias-CPAB é publicada no Diário Oficial da União e foi amplamente divulgada 
pelas Prefeituras Municipais da situação do imóvel?

 Declarada a tradicionalidade da ocupação indígena por portaria do Ministro da Justiça e 
homologada a demarcação da terra por decreto presidencial, faz-se necessária a desocupação 
de eventuais não-índios presentes na terra, com a indenização das benfeitorias derivadas de 
ocupações de boa-fé nos termos do § 6º do art. 231 da Constituição Federal.

A Instrução Normativa Funai nº 002/2012 regulamenta o processo de pagamento de indeni-
zação pelas benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé em terras indígenas. A indenização 
é objeto de deliberação por parte da Comissão Permanente de Análise de Benfeitorias, que 
indica o caráter da ocupação, bem como quais benfeitorias são passíveis de indenização, para 
posterior decisão da Presidência da Funai.
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Para fins de pagamento de benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé em terras indígenas a 
norma especifica quais as situações caracterizam má-fé e estabelece os critérios para indenização. 

“Art. 5º. Caracteriza a má-fé da ocupação, dentre outras situações:
I - a posse violenta, clandestina ou precária;
II - o ocupante sabia ou podia saber que se tratava de terra indígena e, ainda assim, 
apossou-se da área;
III - o ocupante prosseguiu na posse ou no esbulho da área, mesmo ciente, por qualquer 
modo, da irregularidade de sua ocupação;
IV - o ocupante tiver se apossado da área, ainda que mediante contrato de compra e 
venda, após a publicação da respectiva portaria declaratória da lavra do senhor Ministro 
da Justiça;
V - o ocupante já tiver sido beneficiado por programa oficial de assentamento;
VI - o ocupante exercer a posse de área de modo a causar a degradação ambiental ou 
restar caracterizada a exploração predatória dos recursos naturais ou ocupação impro-
dutiva;
VII - a ocupação recair sobre imóvel titulado em nome de ente da Federação (União, 
Estado, Distrito Federal ou Município) ou de suas respectivas entidades;
VIII - quando se tratar de terra indígena notoriamente conhecida.
Parágrafo único. O disposto no inciso VII não se aplica às terras devolutas.”

Na referida Instrução é estabelecido que após a publicação da portaria declaratória da terra 
indígena, a Diretoria de Proteção Territorial procederá à vistoria das ocupações e das benfei-
torias erigidas, lavrando um laudo, para cada ocupação. Para cada laudo de vistoria deve ser 
elaborado um laudo de avaliação, a cargo da Coordenação Geral de Assuntos Fundiários, que 
estipulará os valores das benfeitorias. As benfeitorias devem ser avaliadas pelo valor de merca-
do. Na impossibilidade de estabelecer o valor, deverá utilizar o método de reedição da benfei-
toria, que é o cálculo do valor pelo material usado para sua construção, depreciado de acordo 
com o estado de conservação.

Após a avaliação deve ser efetuada a análise técnica preliminar, por técnico da Diretoria de Pro-
teção Territorial, designado pela Comissão Permanente de Análise de Benfeitorias. A partir da 
análise técnica o processo é submetido a deliberação por voto da Comissão Permanente, com 
expedição de Resolução, que deverá definir o caráter da ocupação, determinar quais benfeito-
rias são passíveis de indenização. Conforme art. 16 da citada Instrução Normativa, a Resolução 
deve ser publicada no Diário Oficial da União e encaminhada às Prefeituras Municipais da situ-
ação do imóvel, por via postal, com a recomendação de ampla divulgação.

Dos processos referentes às 14 terras indígenas avaliadas somente os das terras indígenas de 
Barro Alto/AM e do Rio Omerê/RO foram objeto de análise da ocupação de boa-fé para fins 
de pagamento de indenização pelas benfeitorias dos ocupantes não-índios. Em ambos os casos 
as resoluções contendo a lista dos interessados e deliberações da Comissão Permanente de 
Análise de Benfeitorias-CPAB foram publicadas no Diário Oficial de União e encaminhadas por 
ofícios, com avisos de recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, às Prefeitu-
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ras dos municípios abrangidos pelas áreas demarcadas para fins de divulgação. Não foi possível 
aferir se as Prefeituras afixaram em suas sedes as resoluções contendo a lista de nome dos 
interessados e as demais deliberações ou recomendações da Comissão Permanente de Análise 
de Benfeitorias-CPAB, para fins de divulgação.

4.3.3 O acesso às informações produzidas no âmbito do procedimento de de-
marcação observa o estabelecido na Lei nº 12.527/2011?

 Conforme informado pela Entidade, a partir da aprovação dos estudos e publicação 
do resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, todas as informações 
concernentes às terras indígenas já delimitadas pela Funai são disponibilizadas no Núcleo de 
Documentação da Diretoria de Proteção Territorial - NUDOC/DPT para consulta, com exce-
ção dos casos previstos na Lei de Acesso a Informação. Para efetuar pesquisas na documenta-
ção deve-se entrar em contato por telefone ou encaminhar um e-mail e agendar uma visita ao 
núcleo de documentação. No caso de solicitação de cópias dos processos que tenham caráter 
público, esclarece-se que as mesmas podem ser solicitadas por telefone, pessoalmente, por e-
-mail ou documento. Os requerimentos de acesso aos autos dos processos no NUDOC/DPT 
são atendidos mediante agendamento, com a disponibilização cópias da documentação, sendo 
estabelecido prazo para a Funai efetuar esta reprodução.

Verificou-se ainda, na análise dos processos de delimitação, reiterados pedidos de acesso de 
interessados e membros do Ministério Público a relatórios ainda em fase de produção, cujo 
atendimento foi recusado pela Funai. A recusa ao acesso, nos casos analisados, é justificável 
com fundamento no § 3o do art. 6º da Lei nº 12.527/2011:

“§ 3o  O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados 
como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a 
edição do ato decisório respectivo.“

A previsão de limitação do acesso a documentos preparatórios está ainda prevista no art. 20 
do Decreto nº 7.724/2012.

“Art. 20.  O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados 
como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a 
partir da edição do ato ou decisão.”

Ressalta-se, ainda, que o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação - RCID, ela-
borado nos moldes da Portaria nº 14/1996, é o documento que fundamenta o processo de 
demarcação, necessário à comprovação da tradicionalidade e dos limites da terra indígena. A 
divulgação de documentos preliminares ou inconclusos seria prejudicial à segurança jurídica e 
pode provocar o acirramento de conflitos fundiários. 

Nesse sentido, a Entidade enfatiza que presta as informações cabíveis sobre os procedimentos, 
desde que os relatórios estejam concluídos.
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De todo modo, revela-se crucial que seja franqueado aos interessados acesso a informações 
que fundamentaram o procedimento, ressalvando-se aquelas consideradas sensíveis. Tal fato 
exige que a Entidade estabeleça adequada instrução processual e defina os documentos, por 
meio de sua classificação, que poderão ter sua publicidade ampliada.

Em atendimento à Lei de Acesso a Informação - Lei 12.527/2011, a Funai criou o Serviço de 
Informação ao Cidadão da Funai (SIC/Funai), por meio da Portaria n° 2, de 25 de abril de 2012, 
que faz parte da rede SIC do Ministério da Justiça, criada pela Portaria n° 600/MJ. O SIC/Funai 
localiza-se no térreo do edifício-sede, e pedidos de informação podem ser feitos por meio do 
endereço www.acessoainformação.gov.br. 

Reforçamos ainda o entendimento exarado no Parecer nº 3843, de 10/11/2015, da Ouvidoria 
- Geral da União, processo nº 08850.002812/2015-85, que analisou recurso contra decisão 
denegatória a pedido de acesso à informação, em que concluiu pela necessidade de aperfeiçoa-
mento da transparência ativa4 e da gestão dos processos e do acesso às informações, observa-
das as restrições na divulgação de informações sensíveis e a segurança dos grupos envolvidos.

Recomendamos a publicação no sítio oficial da Funai na internet dos seguintes documentos: as 
portarias de constituição de grupos técnicos, dos Relatórios Circunstanciados de Identificação 
e Delimitação – RCID, das portarias declaratórias de terras indígenas, das Resoluções contendo 
a lista de nome dos interessados e das demais deliberações ou recomendações da Comissão 
Permanente de Análise de Benfeitorias-CPAB, dos Decretos de homologação das terras de-
marcadas, bem como de outros documentos relevantes para os interessados nos processos 
demarcatórios de terras indígenas, em atendimento ao art. 8º da Lei nº 12.527/2011.

4.4 O procedimento administrativo de demarcação é 
submetido às instâncias competentes para validação?

4.4.1 O procedimento demarcatório é submetido à Procuradoria Federal Es-
pecializada da Entidade?

 A Procuradoria Federal Especializada – PFE compõem a estrutura básica da Entidade 
com competência para exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito 
da Funai, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar n° 73, de 
10 de fevereiro de 1993, que estabelece a competência das Consultorias Jurídicas. No desem-
penho de suas atribuições a PFE emite pareceres acerca da regularidade do procedimento 
administrativo de demarcação de terras indígenas. 

Por oportuno, registre-se que, de acordo com a Portaria nº 839, de 18 de junho de 2010, que 

4  Decreto nº 7.724/2012, art. 7o  É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, 
a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, 
observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011.
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disciplina e estabelece critérios para a atuação dos órgãos da Procuradoria-Geral Federal na 
defesa de direitos indígenas, a PFE/Funai atuará, obrigatoriamente, na orientação jurídica e na 
defesa judicial de todos os direitos e interesses coletivos indígenas. 

Nesse cenário, a manifestação da PFE/Funai é requerida em diversas etapas do procedi-
mento, fato que fortalece e chancela, juridicamente, os atos administrativos levados a efeito 
durante o procedimento.

Inicialmente, o procedimento é submetido à PFE/Funai, após o vencimento do prazo de até 
noventa dias concedido para apresentação de contestações ao procedimento demarcatório. 
Referido prazo se inicia após a publicação do Resumo do Relatório Circunstanciado de Identifi-
cação e Delimitação – RCID no Diário Oficial da União – D.O.U e no Diário Oficial da unidade 
federada onde se localizar a área sob demarcação. As contestações devem ser instruídas com 
todas as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declara-
ções de testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demons-
trar vícios, totais ou parciais, do relatório. 

Cada contestação é autuada em processo específico que é objeto de análise pela área técnica 
da Diretoria de Proteção Territorial – DPT antes de ser submetido à PFE/Funai, a qual realiza a 
análise jurídica da regularidade do procedimento administrativo de identificação e delimitação 
e das contestações eventualmente apresentadas.

De igual modo, o procedimento deve ser submetido à PFE/Funai após o vencimento do pra-
zo de 30 (trinta) dias concedido para recurso administrativo contra a decisão da Comissão 
Permanente de Análise de Benfeitorias – CPAB que definir o caráter das ocupações de não-
-índios, determinando quais benfeitorias são passíveis de indenização. Referido prazo se inicia 
após publicação, no Diário Oficial da União, da Resolução com o extrato da referida decisão, 
que lista o nome dos interessados e as demais deliberações ou recomendações eventualmente 
determinadas pela CPAB. 

Cada recurso apresentado é autuado em processos apartados e encaminhado à Comissão, 
acompanhado de manifestação da área técnica, para elaboração de parecer conclusivo que irá 
subsidiar a análise da PFE/Funai e o julgamento pela Presidência da Funai. 

Por fim, com a conclusão da etapa de Demarcação Física, é instruído processo específico de 
Homologação da Demarcação, que é submetido à análise jurídica da PFE/Funai antes do enca-
minhamento dos autos a Presidência da República. Nesse momento, a análise procedida pela 
PFE/Funai fixa-se na minuta com razões do projeto do decreto homologatório, minuta do Ane-
xo à Exposição de Motivos e da minuta do Decreto Homologatório da Terra Indígena.

Observa-se, portanto, que a PFE/Funai atua como instância de controle interno do procedi-
mento de Demarcação de Terras Indígenas em diversas etapas analisando os aspectos jurídicos. 
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4.4.2 O procedimento demarcatório é submetido à Consultoria do Ministério 
da Justiça?

 A Consultoria Jurídica – CONJUR/MJ é órgão de execução da Advocacia-Geral da 
União e de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Justiça, autoridade à qual está 
administrativamente subordinada, nos termos do art. 2º, inciso II, alínea “b”, da Lei Comple-
mentar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e do art. 2º, inciso I, alínea “c”, Anexo I do Decreto 
no- 6.061, de 15 de março de 2007.

Dentro de suas finalidades está o assessoramento ao Ministro de Estado em assuntos de na-
tureza jurídica, bem como assistência ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade 
dos atos administrativos por ele praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgãos ou 
entidades sob sua coordenação jurídica.

Cabe observar que as consultas e os processos submetidos à apreciação da Consultoria Jurídi-
ca deverão versar sobre caso concreto e serão necessariamente instruídos com manifestação 
técnica, fundamentada e conclusiva da entidade ou órgão envolvido, além do prévio pronuncia-
mento da sua assessoria jurídica, motivo pelo qual a manifestação prévia da PFE/Funai constitui 
requisito de suma importância. 

Dessa forma, para emissão da portaria que declara os limites da terra indígena e determina a 
sua demarcação, a Presidência da Funai encaminha o procedimento, com análise prévia da PFE/
Funai, para decisão do Ministro da Justiça, ocasião em que é submetido previamente à CON-
JUR/MJ para que seja realizado o devido assessoramento da autoridade antes da edição do ato. 

Em momento posterior, o processo de Homologação da Demarcação Administrativa, con-
templando o projeto do decreto homologatório e a exposição de motivos que justifica e fun-
damenta a edição do ato normativo, é submetido previamente à CONJUR/MJ antes de seu 
encaminhamento pelo Ministro da Justiça à Presidência da República, a fim de que seja elabora-
do parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade formal do ato 
normativo proposto, conforme Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002. 

4.4.3 O procedimento demarcatório é submetido à SubChefia de Assuntos 
Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República?

 A Subchefia para Assuntos Jurídicos compõe a estrutura organizacional da Casa Civil 
competindo-lhe, nos termos do Decreto nº 5.135/2004, dentre outras atribuições: verificar, 
previamente, a constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais; examinar os fundamen-
tos jurídicos e a forma dos atos propostos ao Presidente da República, estando autorizada a 
devolver aos órgãos de origem aqueles em desacordo com as normas vigentes; supervisionar 
a elaboração de projetos e atos normativos de iniciativa do Poder Executivo; e coordenar as 
atividades de elaboração, redação e tramitação de atos normativos a serem encaminhados ao 
Presidente da República.



43

Desse modo, após o cumprimento das etapas pertinentes, os processos são submetidos à 
Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República a fim de subsidiar 
a homologação do Presidente da República, que se concretiza com a edição de Decreto que 
homologa administrativamente a demarcação da Terra Indígena.

A análise dos processos relativos à demarcação de Terras Indígenas permitiu a confirmação da 
participação das instâncias responsáveis por avaliar a adequação dos atos que compõe o pro-
cesso no âmbito de suas respectivas competências. 

Nesse sentido, verificou-se a devida submissão dos processos à PFE/Funai, à CONJUR/MJ e à 
Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. 

4.5 Em que medida os controles relacionados à 
atividade de demarcação são suficientes para mitigar os 

riscos de demarcações indevidas?

4.5.1 O prazo disponibilizado para apresentação do contraditório para con-
testação do RCID é atendido?

 O Decreto nº 1.775/96 determina no Art. 2º, § 8º, que desde o início do procedimento 
demarcatório até noventa dias após a publicação do Relatório Circunstanciado de Identificação 
e Delimitação - RCID, os Estados e municípios em que se localize a área sob demarcação e 
demais interessados poderão manifestar-se para o fim de pleitear indenização ou para demons-
trar vícios, totais ou parciais, do relatório.

Todos os processos analisados observaram o prazo de 90 dias determinado pelo Decreto para 
satisfação do contraditório dos interessados. O cumprimento do prazo é objeto de verificação 
da PFE/Funai antes do seguimento da análise do processo de demarcação para fins de aprova-
ção e encaminhamento ao Ministério da Justiça para a edição da Portaria Declaratória.

Ao receber contestações, a Entidade autua processos específicos para cada interessado e é rea-
lizada análise técnica e jurídica dos aspectos levantados. Em Solicitação de Auditoria, a equipe da 
CGU questionou a Entidade quanto à cientificação aos interessados do resultado da análise das 
contestações. Em resposta, a Entidade informou que não há a previsão de notificação/intimação 
pessoal no âmbito do procedimento de identificação e delimitação de terras indígenas, garantin-
do-se a publicidade e ciência dos atos por meio da publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 
2º § 8 do Decreto nº 1.775/1996. Destacou ainda que o Decreto nº 1.775/1996 já teve sua cons-
titucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos julgados MS 21.649, MS 
24.045 e RMS 26.212. Apesar de declarar a inexistência de previsão normativa, a Funai expressou 
concordância com o aprimoramento do procedimento, nos seguintes termos:
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“Não obstante a ausência de previsão legal nos termos do Decreto nº 1775/96, esta 
Fundação entende pertinente e adequado, em observância a outros princípios que re-
gem a administração pública federal, estabelecer um procedimento de cientificação ao 
interessado do resultado da analise das contestações, após a tomada de decisão por 
parte do Senhor Ministro da Justiça, nos termos do art. 2º §10 do decreto nº 1775/96, 
de forma que será adotado este procedimento.”

4.5.2 Os mecanismos de controle da Funai são adequados para a correta ates-
tação da prestação dos serviços de georreferenciamento? 

 O processo de demarcação física das terras indígenas é iniciado após a publicação da 
Portaria Declaratória da terra indígena, expedida pelo Ministro da Justiça com fundamento no 
Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação. O processo de demarcação física é 
regulamentado na Portaria Funai nº 682/RES, que aprova o Manual de Normas Técnicas para a 
Demarcação, o Manual de Fiscalização Técnica e o Manual de Procedimentos Técnico Carto-
gráficos para Delimitação de Terras Indígenas.

Para a execução dos trabalhos é efetuada a contratação de empresa, por meio de proce-
dimento licitatório, que será responsável pela obtenção da base cartográfica, identificação 
dos vértices do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), o rastreamento por satélite dos pon-
tos a serem demarcados em conformidade com a Portaria Declaratória da Terra Indígena, 
abertura de clareiras para determinação dos vértices geodésicos, abertura de picadas nas 
linhas secas limítrofes das terras indígenas, implantação de marcos de concreto pré-mol-
dado, implantação de placas informativas de “Terra Protegida” ao longo do perímetro da 
terra indígena e apresentação final do trabalho contendo memoriais descritivos, plantas, 
relatório técnico e anexos.

A norma prevê que antes do início da obra e no encerramento dos trabalhos deverão ser re-
alizadas assembleias para explanação dos trabalhos com a participação de um funcionário da 
Funai, representantes da Empresa contratada e da comunidade indígena, que devem ser regis-
tradas em ata. Também está previsto que a ordem de serviço somente será liberada mediante 
a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente recolhida. 

Outra exigência legal é que a fiscalização da execução dos serviços deve ser efetuada por co-
missão composta por dois profissionais, designados formalmente pela Funai. Nos processos 
analisados foi expedida a Portaria com a designação de fiscal para os contratos firmados com 
empresas para demarcação física.

Foram analisados 04 processos relativos à etapa de Demarcação Física das Terras Indígenas 
Aldeia Velha, Rio Omerê, Barro Alto e Cantagalo. A análise demonstrou que a Entidade adota 
mecanismos de controle para atestar os serviços prestados pela empresa contratada para exe-
cução da etapa. 



45

A fiscalização técnica é realizada segundo as disposições do Manual de Fiscalização Técnica para 
Demarcação de Terras Indígenas. Nos processos demarcatórios constam: relatório de fiscaliza-
ção, com a apresentação da descrição e medição dos serviços executados, relatório fotográfico 
e diário de obras. 

No entanto, foram constatadas duas impropriedades em dois processos analisados: 

•	 A Entidade promoveu a liberação da 1ª Ordem de Serviço sem a apresentação da Ano-
tação de Responsabilidade Técnica -ART devidamente recolhida; e 

•	 A fiscalização é realizada por apenas um profissional em desacordo com o normatizado 
pela própria entidade por meio da Portaria nº 682/PRES, de 24 de junho de 2008, que esta-
belece que a Comissão de fiscalização será composta por dois profissionais, determinados 
formalmente pela Funai.

Apesar da inexistência de Anotação de Responsabilidade Técnica previamente ao início dos 
trabalhos demarcatórios, verificou-se nos processos a anexação dos documentos expedidos 
posteriormente ao término desses trabalhos.

Quanto à fiscalização, apesar da Lei nº 8.666/93 não prever a formação de comissão para a fis-
calização de serviços desta natureza, verifica-se que houve descumprimento da norma interna 
ao não dispor de dois servidores para efetuar a fiscalização. Nos processos analisados foram 
anexados os relatórios de fiscalização, incluindo descrição e aprovação dos serviços realizados, 
relatórios fotográficos e medição do quantitativo de serviços aferidos para fins de pagamento. 
Nas medições constaram a quantificação dos quilômetros de picadas abertas, descrição dos 
marcos implantados e das placas indicativas de terra indígena. Constatou-se que em todas 
as fiscalizações analisadas cumpriu-se o mínimo de 10% de verificação dos itens executados 
(picadas, marcos, placas etc). Constatou-se ainda a realização de testes para averiguação da 
qualidade dos marcos implantados.

Apesar das falhas formais identificadas não foi verificada a ocorrência de prejuízos ou de demar-
cações incorretas de terras indígenas, segundo a documentação analisada. Cabe destacar que 
não foram realizadas vistorias in loco.

4.5.3 Há indicativos de suspeição ou parcialidade na seleção dos integrantes 
do grupo técnico?

 Nos processos analisados verificou-se a ausência de fundamentação para escolha dos 
membros dos Grupos Técnicos – GTs instituídos. Desse modo, não foi possível avaliar a exis-
tência ou não de fatores que demonstrem a parcialidade dos membros. Nesse sentido, verifica-
-se a necessidade de que a Entidade instrua os processos com fundamentação da escolha dos 
membros a fim de garantir a publicidade de que estes foram escolhidos exclusivamente por 
fatores técnicos, eliminando a possibilidade de contestação do procedimento. 
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Observa-se que no processo da Terra Indígena Morro Alto houve judicialização na Ação 
2009.72.01.005799-5/SC (TRF 4ª Região) contestando o procedimento tendo como um dos 
fundamentos a vinculação de membros (antropólogas) do grupo técnico com Organização não 
governamental - ONG interessada na demarcação. 

Em decisão de 09/07/2010, o juiz determinou que dentre as questões de mérito postas nos 
autos, era suficiente para análise do pedido liminar, limitar a discussão acerca da “tradicionali-
dade da posse indígena” das áreas em questão, não tendo portanto avançado na questão rela-
tiva à suspeição dos integrantes do grupo técnico, postergando a análise para o momento da 
prolação da sentença. Em decisão de 02/05/2012 foi determinada a produção de prova pericial 
para comprovação da tradicionalidade das terras demarcadas. Até o término dos trabalhos de 
campo não constatamos a divulgação de análise do mérito da questão da suspeição.

4.6 Em que medida o processo de identificação e 
delimitação das TIs cumpre os requisitos das legislações 

inerentes?

4.6.1 O grupo indígena envolvido é representado para fins de participação no 
procedimento?

 O Decreto nº 1.775/96 determina no Art. 2º, § 3º, ao tratar do estudo antropológico 
de identificação, que o grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas próprias, 
participará do procedimento em todas as suas fases.

O estudo antropológico requerido é realizado a partir do levantamento de diversas informa-
ções, que objetivam demonstrar as quatro situações previstas no parágrafo 1º do art. 231 da 
Constituição, que consubstanciam, em conjunto e sem exclusão, o conceito de “terras tradi-
cionalmente ocupadas pelos índios”, a saber: habitação permanente, atividade produtiva, meio 
ambiente e reprodução física e cultural.

Tais informações são obtidas principalmente em campo, com o reconhecimento das áreas de 
uso pelos índios, incursões às aldeias, reuniões com os habitantes e entrevistas com as lideran-
ças indígenas. Durante os levantamentos também são consultados diversos órgãos públicos 
e a bibliografia existente sobre a etnia e a região, tais como registros históricos de ocupação, 
colonização e ciclos econômicos. 

Nesse sentido, a título de ilustração, destacamos a seguinte passagem constante do Relatório 
Circunstanciado de Identificação e Delimitação - RCID da Terra Indígena Aldeia Velha:

“A participação indígena nos trabalhos foi constante. Logo no incio do trabalho foi re-
alizada uma reunião com a comunidade para apresentar a equipe, indicando a função 
de cada um dos seus membros nos estudos; apresentar e prestar esclarecimentos sobre 
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os métodos e técnicas a serem utilizadas por cada um dos profissionais; dar esclareci-
mentos gerais sobre a situação fundiária atual da T.I Aldeia Velha e sobre o GT anterior; 
fornecer informações gerais sobre o processo de identificação e delimitação (legislação 
pertinente, exigências legais, etc.) e dar orientações para acompanhamento do proces-
so de regularização fundiária. 
(...)
Em vários momentos, nas reuniões gerais, em visitas às casas, escola, farinheiras e às 
roças; através de entrevistas semi-estruturadas; durante performances rituais; durantes 
deslocamentos, paradas para descanso, alimentação e lazer, vários outros índios deram 
sua contribuição aos estudos.
Ao final do trabalho foi realizada nova reunião geral, na qual apresentamos a proposta 
final de delimitação, destacando os pontos divergentes em relação aos trabalhos reali-
zados pelo GT anterior e as justificativas para tal proposta, as quais foram por unanimi-
dade aprovadas pela comunidade.”

Destacamos ainda o documento intitulado “Orientações Básicas para caracterização ambien-
tal das terras indígenas em estudo”, leitura recomendada para todos os membros do Grupo 
Técnico - GT, a fim de demonstrar que a participação indígena é requisito fundamental para 
elaboração do trabalho.

Aludido documento expressa, no título Conhecimentos e práticas indígenas, de forma clara que 
o estudo da ocupação indígena perpassa o levantamento de diversas informações obtidas por 
meio da participação indígena. Nestes termos, o documento orienta:

“Costuma-se chamar de conhecimento etnoambiental ao conhecimento que populações 
indígenas têm de cada detalhe do seu ambiente, do ciclo anual, clima, espécies animais 
e vegetais, solos, morfologia do relevo, recursos hídricos e toda dinâmica da paisagem. 
O conhecimento indígena envolve, por um lado, pesquisa, experimentação e observa-
ção duradoura e continuada; por outro, envolve raciocínio, especulação, intuição, supõe 
uma prática constante e, enfim, muita troca de informação entre os indígenas e deles 
com o mundo. Além disso, esse conhecimento é situado e contextualizado em “lugares” 
e é constituído por uma história de práticas passadas e constantemente em mudança. 
A memória ecológica e a troca de conhecimentos dão corpo e longevidade à concepção 
indígena de ambiente. 
A ecocosmologia expressa uma complexa concepção a respeito da origem e das relações 
entre todas as coisas que existem no mundo. Os mitos e narrativas, expressões da cos-
mologia indígena, descrevem a origem dos humanos e não-humanos, as relações eco-
lógicas entre animais, plantas e outros elementos da paisagem, a origem dos sistemas 
produtivos e das técnicas, a metamorfose simbólica de seres humanos em animais, a 
razão de ser de certas relações sociais importantes, além de indicar onde se encontram 
divindades, fenômenos atmosféricos e geográficos, animais e plantas, montanhas, rios, 
espíritos, ancestrais, entes sobrenaturais benévolos e malévolos. 
O importante para o estudo da ocupação indígena é compreender os principais ele-
mentos da ecocosmologia e dos conhecimentos ecológicos, associando-os a lugares ou 
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ambientes na terra a ser delimitada. O estudo dos mitos, narrativas e conhecimentos 
sobre o ambiente e as unidades de paisagem, bem como sobre suas características e 
relações ecológicas, são fundamentais para a compreensão da territorialidade do povo 
indígena. Sugere-se verificar a classificação nativa do ambiente e dos elementos da 
biodiversidade, a forma como o povo define os diferentes ambientes, sistematizar o 
calendário ecológico-econômico e cotejá-la com o conhecimento científico atinente à 
área em estudo”.
(...)
“Assim, a caracterização ambiental de uma área contribui para demonstrar o vínculo 
histórico do grupo com a terra a ser demarcada e com seu entorno. Pode contribuir 
também para a caracterização dos movimentos de expansão e retração territorial do 
grupo, apoiando a descrição dos processos de esbulho decorrentes da colonização da 
região estudada, quando for o caso”.

Destarte, o documento destaca a necessidade de interação entre o ambientalista responsável 
pela elaboração do componente ambiental e o antropólogo-coordenador do GT, já que tais 
informações são fundamentais para compreensão da territorialidade do povo indígena.

Reconhece-se, portanto, que para a realização do trabalho de identificação e delimitação da 
terra indígena, cujo produto é o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação – 
RCID é imprescindível o envolvimento e o diálogo constante com os indígenas.

Durante a fase de demarcação física, a participação indígena também é requerida. Conforme 
Manual de normas técnicas para demarcação de terras indígenas:

“Antes do inicio da obra (Reconhecimento e Rastreio), deverá ser feita a Primeira Assembleia 
com a participação de um funcionário habilitado da Funai, de representantes da Empresa con-
tratada e da Comunidade Indígena, registrando-se em ata (no diário de obra), no mínimo (...)

No encerramento da obra, outra assembleia deverá ser feita com a participação de um funcio-
nário habilitado da Funai, de representante da Empresa contratada e da Comunidade Indígena, 
registrando-se em ata no Diário de Obra, (...)”

Nesse contexto, verificou-se, em todos os processos analisados, expressiva participação do 
grupo indígena envolvido por meio da apresentação de documentos de reivindicação para de-
marcação de terras indígenas, participação em reuniões, bem como a participação durante o 
processo de identificação e delimitação, momento em que a comunidade indígena é demandada 
a apresentar diversas informações que fundamentem a ocupação tradicional da área pleiteada.

Por fim, ressaltamos a importância da instituição dos Comitês Regionais como mais um espaço 
de participação indígena. Em que pese a atuação limitada e incipiente5, os comitês representam 

5 A atuação dos Comitês, bem como aspectos de governança, foram objeto de análise no Relatório de Auditoria 
n° 201504946, referente à Auditoria Anual de Contas, exercício 2014.
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instâncias regionais de planejamento, articulação, gestão compartilhada e controle social da 
execução e resultados das políticas públicas. Conforme disciplina o Decreto nº 7.778/12, que 
aprova o Estatuto da Entidade, os Comitês Regionais serão compostos por servidores da Funai, 
representantes indígenas locais e de órgãos e entidades da administração pública federal.

4.6.2 O antropólogo escolhido detém qualificação reconhecida? 

 O Decreto 1.775/96 determina no Art. 2º que a demarcação das terras tradicionalmen-
te ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogo de 
qualificação reconhecida.

Quanto ao procedimento adotado para escolha dos Antropólogos responsáveis pela coorde-
nação dos estudos necessários a identificação e delimitação de terras indígenas, a Entidade 
informou que:

“Realizamos a busca destes profissionais especialmente na Plataforma Lattes do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPQ) e junto aos principais 
programas de Pós-Graduação das universidades públicas do país. Isto porque é exata-
mente o conhecimento técnico-científico e, preferencialmente, específico sobre deter-
minado povo indígena e/ou região, o pressuposto legal que a Funai tem que observar 
na designação do antropólogo-coordenador e demais membros do GT que realizará os 
estudos que fundamentam o processo administrativo de demarcação da terra indígena, 
conforme dispõe o art. 2º do Decreto nº 1775/96, já citado acima.”

Nesse contexto, a análise buscou identificar a comprovação da qualificação dos antropólogos 
escolhidos para coordenação dos Grupos Técnicos - GTs constituídos com a finalidade de rea-
lizar os estudos necessários à delimitação da Terra Indígena, no entanto verificou-se a ausência 
de documentação comprobatória da qualificação de tais profissionais. Do total de processos 
analisados, apenas o processo relativo à Terra Indígena Batelão continha instrução técnica, 
acompanhada de currículo, demonstrando a qualificação do profissional escolhido. 

Quanto à referida situação, a Entidade informou que na ausência de uma normativa inter-
na que regulamente a autuação dos processos referentes ao procedimento administrativo de 
demarcação de terras indígenas, a Coordenação de Identificação e Delimitação - CGID vem 
trabalhando com a compreensão de que apenas documentos relativos à área em estudo pro-
priamente dita devem compor os processos de identificação e delimitação das terras indígenas. 
Dessa forma, considera que a documentação relativa à contratação de consultores, convite a 
colaboradores e questões de ordem operacional e logística dos GTs não deveria constar nos 
autos dos processos de identificação e delimitação, ficando armazenada em dossiês a parte.

Informa ainda que vem empreendendo esforços no sentido de construir uma normativa que 
regulamente as normas e critérios para autuação processual referente a todas as etapas admi-
nistrativas do processo demarcatório de terras indígenas. 
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Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade, relacionada à ausência de normativo 
que regulamente a autuação de processos administrativos, entende-se que a devida instru-
ção processual é elemento indispensável para mitigação de diversos riscos existentes no 
procedimento.

A escolha do Antropólogo, profissional com evidente posição de destaque, na medida em que 
é responsável por elaborar, em conjunto com outros profissionais de formação multidisciplinar, 
estudo antropológico de identificação, deve estar claramente justificada no bojo do proce-
dimento. A adoção de tal medida demonstra aos interessados a imparcialidade do trabalho, 
conferindo transparência e mitigando riscos relacionados a possibilidade de anulação do proce-
dimento com fundamento na parcialidade do profissional.

Destaca-se que durante os trabalhos de auditoria, a Funai encaminhou os currículos dos 
profissionais responsáveis pela coordenação dos grupos técnicos dos processos analisados. 
Conforme verificação da equipe de auditoria todos os profissionais detinham habilitação 
em antropologia.

4.6.3 O Relatório circunstanciado elaborado pelo grupo técnico apresenta ca-
racterização precisa da terra indígena a ser demarcada, atendendo as quatro 
situações previstas no parágrafo 1º do art. 231 da Constituição, que consubs-
tanciam, em conjunto e sem exclusão, o conceito de “terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios”, inclusive fornecendo coordenadas com base no Siste-
ma Geodésico Brasileiro?

 A Constituição Federal estabelece no § 1º do art. 231 as quatro situações que consubs-
tanciam, em conjunto e sem exclusão, o conceito de “terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios”, a saber:

(a) as áreas “por eles habitadas em caráter permanente”, 

(b) as áreas “utilizadas para suas atividades produtivas”, 

(c) as áreas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem 
estar, e 

(d) as áreas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições;

Posteriormente, com o objetivo de definir regramentos infraconstitucionais, o Decreto n° 
1.775/96 instituiu o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, indican-
do no § 6º do artigo 2º que “concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o grupo 
técnico apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio, caracte-
rizando a terra indígena a ser demarcada”.

Dessa forma, o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação – RCID, apresentado 
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pelo Grupo Técnico após a conclusão dos trabalhos de identificação e delimitação, visa com-
provar os quatro elementos previstos constitucionalmente.

Detalhando o disciplinamento do Decreto n° 1.775/96, a Portaria MJ n° 14/96 estabelece regras 
de cunho operacional sobre a elaboração do RCID definindo que este deve abranger·, neces-
sariamente, além de outros elementos considerados relevantes pelo Grupo Técnico, dados 
gerais e específicos organizados da forma seguinte:

I - PRIMEIRA PARTE: Dados gerais

II - SEGUNDA PARTE: Habitação permanente

III - TERCEIRA PARTE: Atividades Produtivas

IV - QUARTA PARTE: Meio Ambiente

V - QUINTA PARTE: Reprodução Física e Cultural

VI - SEXTA PARTE: Levantamento Fundiário

VII - SÉTIMA PARTE: Conclusão e delimitação, contendo a proposta de limites da área 
demarcada.

Considerando o disciplinamento apresentado, com o intuito de identificar a evolução dos pro-
cedimentos adotados na demarcação de terras indígenas, a completude do RCID e a adequada 
formalização dos processos administrativos, a equipe de auditoria mapeou o fluxo das ativi-
dades vigentes e analisou os RCIDs aprovados das Terras Indígenas Aldeia Velha, Rio Omerê, 
Cantagalo, Morro Alto, Batelão e Barro Alto. Dessa forma, constataram-se aperfeiçoamentos 
na sistemática de trabalho e impropriedades na VI Parte – Levantamento Fundiário do relatório 
das terras de Batelão, Barro Alto e Morro Alto.

Destaca-se que não compuseram o escopo da auditoria os fundamentos técnicos que culmina-
ram com a determinação da área demarcada, em decorrência da especialização técnica exigida 
nas áreas de antropologia, cartografia e ambiental. 

No que tange à sistemática de trabalho adotada pela Funai, cabe observar que de acordo com 
o §1º do art. 2º do Decreto 1775/96, os trabalhos a cargo do Grupo Técnico envolvem estu-
dos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental 
e o levantamento fundiário necessários à delimitação. Com o desenvolvimento da atividade foi 
possível verificar que a elaboração de tais estudos de forma concomitante tornava a ação im-
produtiva e aumentava os conflitos, uma vez que os técnicos responsáveis pelo levantamento 
fundiário iam a campo sem que ainda se tivesse uma definição da área a ser demarcada. 

O reconhecimento das dificuldades decorrentes da realização dos estudos concomitantes per-
mitiu a racionalização da atividade, resultando na adoção de uma nova sistemática por parte da 
Entidade. Nestes termos, atualmente os estudos de identificação e delimitação são realizados 
em duas etapas, inicialmente é constituído Grupo Técnico para elaboração de relatório preli-
minar abrangendo estudos de natureza antropológica, etno-histórica, sociológica, jurídica, car-
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tográfica e ambiental necessários à delimitação. Em um segundo momento, é instituído outro 
Grupo Técnico com o objetivo de se realizar o levantamento fundiário.

Outro aspecto refere-se à identificação das benfeitorias. A Funai adotava a sistemática de ante-
cipar a realização do Levantamento das Benfeitorias, etapa da Regularização Fundiária, para o 
RCID. Destaca-se que a Portaria MJ n° 14/96 exige apenas a descrição da benfeitoria. Contudo 
no decorrer da execução da atividade, percebeu-se que tal iniciativa causava entraves administra-
tivos e judiciais que prejudicavam o processo demarcatório, diante disso a Funai organizou o fluxo 
da atividade realizando o Levantamento de Benfeitorias somente após a expedição da Portaria do 
Ministro da Justiça que declara os limites da terra indígena e determina sua demarcação.

De forma a ilustrar a evolução da sistemática adotada apresentamos a seguir os fluxos simplifi-
cados das etapas tratadas antes e depois das alterações promovidas pela Funai:

Sistemática Antiga
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Nova Sistemática

Acrescenta-se que as atividades desenvolvidas no âmbito do levantamento fundiário compre-
endem a aplicação de laudos socioeconômicos para identificação do perfil da ocupação não in-
dígena, pesquisas em cartórios e órgão fundiários para levantamento do histórico da ocupação 
fundiária por meio de análise da titulação e dados sobre a ocupação não-indígena, bem como a 
realização de reuniões com ocupantes não indígenas e seus representantes. 

Nesse contexto, a Entidade declara que:

“É importante esclarecer que, na primeira fase do processo demarcatório, qual seja, a 
identificação e delimitação, quando o GT realiza os estudos para elaborar o RCID, deve 
ser apresentado o contexto fundiário onde se localiza a terra indígena, com o maior nível 
de detalhamento possível. Num segundo momento do processo demarcatório, após a 
expedição da Portaria Declaratória, a cargo do Ministro da Justiça as informações reuni-
das na primeira etapa serão utilizadas como subsídios importantes para o levantamento 
e avaliação de benfeitorias, a fim de se avaliar a boa-fé ou a má-fé das ocupações, com 
vistas ao pagamento das indenizações devidas, viabilizando, assim, a regularização fun-
diária da terra indígena e a posse plena do povo indígena”.

Em análise da conformidade dos itens que compõem o RCID, foram identificadas improprie-
dades relativas ao conteúdo exigido pela Portaria MJ n° 14/96. A tabela a seguir relaciona os 
itens exigidos pela portaria para composição da VI Parte do RCID e o seu atendimento nos 
processos analisados.

Terra Indígena

Itens exigidos na VI Parte 
do RCID

Aldeia 
Velha Batelão Barro 

Alto Cantagalo Morro 
Alto

Rio 
Omerê

a) identificação e censo de 
eventuais ocupantes não 
Índios;

Sim
Sim, 

anexo 
do RCID

Não Sim Sim Sim
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b) descrição da(s) área(s) por 
ele(s) ocupada(s), com a res-
pectiva extensão, a(s) data(s) 
dessa(s) ocupação(ões) e a 
descrição da(s) benfeitoria(s) 
realizada(s);

Sim Não Não Sim Não
Sim, 

anexo 
do RCID

c) informações sobre a natu-
reza dessa ocupação, com a 
identificação dos títulos de 
posse e/ou domínio even-
tualmente existentes, des-
crevendo sua qualificação e 
origem;

Sim Não Não Sim Não Sim

d) informações, na hipótese 
de algum ocupante dispor 
de documento oriundo de 
Órgão público, sobre a for-
ma e fundamentos relativos 
à expedição do documento 
que deverão ser obtidas jun-
to ao Órgão expedidor.

Sim Não Não Sim Não Sim

No processo relativo à Terra Indígena Batelão o parecer técnico que procedeu a avaliação da 
adequação do RCID expressou que o Relatório Fundiário encontrava-se incompleto, uma vez 
que registrava apenas parte das propriedades existentes e não fornecia uma estimativa total das 
propriedades existentes e o valor total das indenizações das benfeitorias de boa-fé, informando 
que o próprio relatório afirma que o motivo do trabalho não ter sido concluído foi a dificuldade 
de obtenção de informação sobre os imóveis pelo Grupo Técnico, em decorrência da restrição 
de acesso imposta pelos seus ocupantes e representantes.

Com relação ao fato, a Entidade informa que:

“O Parecer Conclusivo nº 037/DEID/DAF, de 17.03.2003 menciona a incompletude do 
levantamento fundiário no que se refere à avaliação das benfeitorias, o que não traz 
prejuízos para fins de identificação e delimitação da terra indígena.
Desse modo, como já explicitado em outras oportunidades à CGU, a Funai tem realiza-
do o levantamento para avaliação de benfeitorias tão somente após a edição da Portaria 
Declaratória pelo Ministro de Estado da Justiça, nos termos preconizados pela Instrução 
Normativa Funai n.º 02/PRES/2012 (Ver resposta ao Item 12 da presente auditoria).
Por fim, cumpre ressaltar que os motivos para a incompletude do referido trabalho, 
no âmbito do procedimento de identificação e delimitação da Terra Indígena Batelão, 
conforme o Parecer Conclusivo nº 37/DEID/DAF, se deu em função do “clima ostensivo 
que os componentes do Grupo Técnico encontraram entre o sindicato local, o prefeito 
municipal de Tabaporã/MT e dos demais municípios”.

Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade, é forçoso observar que citado parecer 
não limita a incompletude do RCID a avaliação de benfeitorias, já que informa que o Relatório 
Fundiário “registra apenas parte das propriedades incidentes na TI e não fornece uma estima-
tiva total das propriedades existentes”, informações requeridas para elaboração da VI- Sexta 
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Parte do RCID.

Importante ressaltar que a VI- Sexta Parte constante do RCID da T.I. não descreve qualquer das 
informações requeridas na portaria, conforme se observa da transcrição abaixo:

“Sexta Parte
Levantamento Fundiário
A atividade econômica em toda a área da TI Batelão e entorno por parte dos membros 
da sociedade nacional segue o modelo característico da região. Inicia-se pela retirada da 
madeira de maior valor econômico e posterior derrubada total da cobertura vegetal para 
implantação de pastagens, muitas vezes sem respeitar planos de manejo e desmatando 
inclusive a mata ciliar e os mananciais (foto 6). As principais atividades econômicas são 
a extração madeireira e a pecuária de corte. A madeira já tem sido retirada até a beira 
do Rio dos Peixes em alguns pontos, colocando em risco todo o ecossistema da região e 
ameaçando importantes áreas de pesca e de caça para os índios.
O levantamento fundiário da área da TI Batelão está a cargo dos técnicos da Divisão 
Fundiária da Administração Regional da Funai em Cuiabá. Questões técnicas, operacio-
nais e legais têm dificultado a conclusão final desta parte do relatório. As informações 
coletadas estão sendo apresentadas em um documento anexo e são de responsabilidade 
dos técnicos da Divisão supra citada, bem como a coleta, organização e apresentação 
dos dados complementares que porventura se fizerem necessários.” 

Da leitura observa-se que quando da avaliação do RCID, este não contemplava todas as infor-
mações que ainda estavam sendo coletadas e seriam apresentadas em um documento anexo. 
De fato, o RCID constante do processo conta com anexo denominado Levantamento Fundiá-
rio, no entanto tal documento também não descreve os elementos exigidos pela portaria, tais 
como: descrição das áreas ocupadas, com a respectiva extensão, as datas dessas ocupações e a 
descrição das benfeitorias realizadas; e demonstra também estar inconcluso, conforme trans-
crição abaixo:

“Quanto ao levantamento fundiário estamos oficializando ao Cartório de Registros de 
Imóveis (em anexo) a fim de que possamos ter uma documentação oficial, bem como 
sua legalidade dos imóveis incidente na Terra Indígena de Estudo, a fim que possa pos-
teriormente ser tomada as providências legais.
Quanto ao Laudo de Vistoria foi impossível que se efetuasse os procedimentos legais 
haja visto que não encontramos os proprietários e nem seus representantes legais e as 
pessoas que avistamos para pedir informação estavam incumbidas de não permitir os 
levantamentos, bem como prestar quaisquer informações sobre o imóvel, ou dava infor-
mação desencontrada, e não tinha representante legal para nos acompanhar.
Esclareço ainda que devido ao clima de animosidade, aqui já relatado, que se encon-
trava na cidade, devido à perspectiva de ampliação do Polo de Agroindústria na Região, 
que será prejudicado com a criação de uma Terra Indígena fez com que não tivéssemos 
êxitos em nenhuma informação e/ou constatação dos imóveis na possível área de reivin-
dicação dos índios, causando indefinição até para a equipe a definição da referida Terra 
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Indígena.”

(...)
De posse das informações coletadas estamos passando um quadro com a relação dos 
ocupantes não índios, os que foram possíveis de serem identificados que com certeza 
essa relação não reflete a realidade; pois muitos deste ocupantes não foram relaciona-
dos em virtude da redefinição da área de estudo, o que poderá ser objeto de um novo 
deslocamento á área, já com o mapa em mão, evitarmos conflitos generalizados.”

Fato similar ocorreu no RCID da Terra Indígena Morro Alto. O parecer que avalia o Relatório 
recomenda a aprovação do documento, mas aponta que o levantamento fundiário não havia 
sido concluído, nos seguintes termos:

“O relatório enfoca alguns aspectos da ocupação não indígena na região e suas caracte-
rísticas econômicas, explicando, ao final, a não incorporação dos dados do levantamen-
to fundiário, inconcluso, à época.”

O citado parecer, quando da análise da parte relativa ao levantamento fundiário ainda destacou 
a seguinte observação:

“Obs: Informar sobre os ajustes na delimitação realizados pelo GT, incorporando rela-
tório do Levantamento Fundiário com dados de ocupantes não indígenas, analisando-os 
sob o enfoque da proporcionalidade entre o número anterior de ocupantes e o atual 
(após ajustes).” 

Apesar de o RCID constante do processo indicar como Anexo 02 – Informação Técnica – Le-
vantamento Fundiário, o mesmo não se encontrava acostado ao processo relativo à Delimita-
ção e Identificação da T.I, situação que demonstra a fragilidade da gestão documental e preju-
dica a transparência do procedimento. 

Verificou-se que posteriormente a recomendação de aprovação do relatório pela área técnica, 
foi efetuada alteração no RCID para inclusão das informações sobre a identificação e censo de 
ocupantes não índios, com a indicação dos respectivos laudos de vistorias, que se encontravam 
acostados no processo relativo ao Levantamento Fundiário.

Entretanto, não consta do Relatório a descrição das áreas por eles ocupadas, a natureza das 
ocupações e informações sobre a posse de documentos oriundos de órgão públicos, conforme 
determina a Portaria MJ nº14/96.

Observou-se que as informações relativas ao Levantamento Fundiário encontram-se em pro-
cesso apartado autuado com o objetivo de colher os dados dos ocupantes da área. Destaque-se 
que a abertura de processo específico para produção do levantamento fundiário não repre-
senta impropriedade desde que todas as informações exigidas pela referida portaria estejam 
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devidamente demonstradas no RCID e que o mesmo esteja devidamente autuado em sua 
completude no processo relativo à Delimitação e Identificação da T.I.

No processo relativo à Terra Indígena Barro Alto verificou-se que o RCID contém informa-
ções divergentes com relação àquelas publicadas no resumo do relatório. Observou-se que o 
levantamento fundiário constante do RCID não dispõe da identificação e censo dos eventuais 
ocupantes não índios apesar do levantamento fundiário ter identificado a existência de um 
ocupante não-índio, conforme informação disponibilizada na publicação do resumo do RCID 
em D.O.U. 

Com relação ao fato, a Entidade informou que:

“O resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indí-
gena Barro Alto, publicado no Diário Oficial da União (Seção 1, nº 224, pp. 56-58), de 
23.11.2006, é de autoria do antropólogo-coordenador do GT, E.L., também autor do 
referido RCID. Desta forma, os dados apresentados na Parte VI do resumo referem-se 
ao conteúdo do RCID, somado ao conteúdo do relatório fundiário da referida Terra Indí-
gena, constante no Processo Funai nº 08620.002104/06 – Levantamento Fundiário da 
Terra Indígena Barro Alto.”

A justificativa aponta para a incompletude do RCID constante do processo de Identificação e 
Delimitação, uma vez que as informações referentes ao Levantamento Fundiário estão dis-
postas em outro relatório, constante de processo distinto. Deste modo, o resumo do RCID 
publicado no D.O.U não corresponde às informações constantes do RCID aprovado, que não 
contempla todas as informações exigidas pela portaria. 

Observa-se que as impropriedades verificadas fragilizam o relatório produzido, assim como 
todo o processo, aumentando o risco de judicialização do procedimento e a morosidade da 
identificação e delimitação das Terras Indígenas.

Pelo exposto, reconhece-se a necessidade de que a Entidade promova a avaliação do RCID 
apenas quando o mesmo estiver completo, atendendo a todos os quesitos exigidos pela Porta-
ria MJ nº14/96. Ou então, reveja os critérios definidos nesta, com o fito de estabelecer proce-
dimentos adequados que possibilitem a efetiva e tempestiva conclusão do relatório. 

Também é recomendável que a Entidade estabeleça sistemática de autuação do RCID aprova-
do em um único processo administrativo, a fim de que seja garantida a organização documental 
dos procedimentos, bem como seja facilitada a transparência do estudo.

Quanto à questão, faz-se necessário ainda aperfeiçoar a organização da documentação relativa 
ao Levantamento Fundiário, visto que tal fase representa ponto crítico da fase de identificação 
e delimitação.
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A realização do Levantamento Fundiário apresenta dificuldades decorrentes da necessidade de 
levantamento de diversas informações requeridas na Portaria MJ n° 14/96, conforme manifes-
tação da Entidade a seguir reproduzida:

“A própria Portaria MJ n.° 14/96 prevê, no art. 10, Sexta Parte - VII, que o RCID da terra 
indígena deve apresentar uma descrição das benfeitorias, o que não implica na avalia-
ção das mesmas na etapa dos estudos de identificação e delimitação da terra indígena:
“Art. 1. O relatório circunstanciado de identificação e delimitação a que se refere o §6° 
do art. 2° do Decreto n° 1.775, de oito de janeiro de 1996, devidamente fundamen-
tado em elementos objetivos, abrangerá, necessariamente, além de outros elementos 
considerados relevantes pelo Grupo Técnico, dados gerais e específicos organizados da 
forma seguinte:
(...)
VI- SEXTA PARTE
Levantamento Fundiário:
a) identificação e censo de eventuais ocupantes não índios;
b) descrição da(s) área(s) por ele(s) ocupada(s), com a respectiva extensão, a(s) data(s) 
dessa(s) ocupação(ções) e a descrição da(s) benfeitoria(s) realizada(s);
c) informações sobre a natureza dessa ocupação, com a identificação dos títulos de 
posse e/ou domínio eventualmente existentes, descrevendo sua qualificação e origem;
d) informações, na hipótese de algum ocupante dispor de documento oriundo de órgão 
público, sobre a forma e fundamentos relativos à expedição do documento que deverão 
ser obtidas junto ao órgão expedidor.”
Tal procedimento está de acordo com os elementos e informações que são necessários 
para caracterização da terra indígena, no âmbito dos estudos de identificação e que 
devem ser desenvolvidos no RCID. Nesta etapa, os estudos de natureza fundiária visam, 
para além de outras finalidades que serão aprofundadas mais adiante, contribuir para 
caracterização da terra indígena, conforme os critérios definidos constitucionalmente, 
não incluindo fatores econômicos, como avaliação das benfeitorias”

Assim, a Entidade conclui que a realização do levantamento para realização de benfeitorias 
é um procedimento realizado pela Funai tão somente após a edição da Portaria Declaratória 
pelo Ministro de Estado da Justiça, ressalvados casos excepcionais, em razão de decisão judicial, 
recomendação da Procuradoria da República ou diligência solicitada pelo Ministro da Justiça. 

Em que pese as informações requeridas pela portaria não incluírem a avaliação das benfeitorias, 
deve haver a descrição destas no RCID. Nos testes de auditoria verificamos a ausência desta 
descrição nas TIs Batelão, Barro Alto e Morro Alto.

O fato de os RCIDs das citadas TIs terem sido aprovados sem o atendimento completo dos 
itens constantes da portaria possibilita inferir que tais informações não são necessárias para 
caracterização da tradicionalidade da ocupação indígena. 
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Como colocado pela Entidade, no âmbito dos estudos de identificação, não são necessárias 
informações que não contribuam para caracterização da terra indígena. 

Desse modo, em que pese o fato da fase do levantamento fundiário não implicar a avaliação das 
benfeitorias, observa-se que para a obtenção das informações requeridas pela Portaria MJ nº 
14/96, notadamente a descrição das benfeitorias realizadas, a Entidade precisa necessariamen-
te da autorização dos particulares para realização de vistoria no imóvel, realidade que induz os 
particulares a impedirem a atuação dos membros do GT, a fim de inviabilizar a realização do 
trabalho, ensejando medidas judiciais.

Essa realidade é reconhecida pela Entidade nos seguintes termos:

“Com efeito, o ingresso do Grupo Técnico (GT) da Funai em imóveis particulares inse-
ridos na área em estudo encontra sistemática resistência e negativa por parte dos par-
ticulares, com reflexos na seara judicial, principalmente, em se tratando de uma etapa 
inicial do procedimento de demarcação, e o primeiro momento de contato entre a Funai 
e os particulares, no âmbito do referido processo. Nesta fase inicial é justamente quan-
do os particulares tomam conhecimento do procedimento administrativo de demarca-
ção, e tendem a ser, grosso modo, extremamente contrários aos estudos realizados pela 
Funai, utilizando-se de um conjunto de estratégias e medidas, para obstar a realização 
dos mesmos e suspender o procedimento administrativo, dentre as quais, podemos citar 
a negativa de acesso aos imóveis ou ao fornecimento de qualquer informação colabora-
tiva aos trabalhos do grupo técnico constituído pela Funai. Isso porque, em que pese o 
caráter originário dos direitos territoriais dos povos indígenas, na perspectiva dos parti-
culares, ainda não se trata de terra indígena, sendo que os títulos e atos jurídicos que 
garantem o seu direito à propriedade permanecem válidos e produzindo seus regulares 
efeitos, dentre os quais a inviolabilidade do domicílio, não existindo, na argumentação 
dos particulares, qualquer fundamento legal que autorize a Funai a ingressar em imóvel 
particular para fins de levantamento das benfeitorias.
Para o ingresso nos imóveis particulares, sem ferir o direito à propriedade, mas garan-
tindo a execução e o cumprimento de suas atribuições legais, muitas vezes a Funai tem 
que recorrer às forças de segurança pública, com a devida autorização judicial. Além do 
fato da Funai nem sempre lograr êxito na obtenção das autorizações judiciais, o ingresso 
‘manu militare’ configura-se como uma medida que tende a acirrar conflitos entre os 
particulares, a Funai e povos indígenas, nessa etapa do procedimento de demarcação, o 
que não se apresenta prudente, nem recomendável, ainda mais em se tratando de um 
levantamento de campo que exige um tempo razoável de permanência no imóvel para 
avaliação e medição das benfeitorias (casa, cercas, pastos, frutíferas, currais, etc).”

Nesse sentido, cabe ressaltar que na fase de elaboração do RCID o que se pretende é com-
provar, nos estudos de identificação de terras indígenas, os quatros elementos previstos cons-
titucionalmente e que constituem conceito de “terra tradicionalmente ocupada pelos povos 
indígenas”. Assim, a obtenção de outras informações, mesmo que necessárias em outras fases 
do processo gera o aumento dos conflitos, a morosidade do procedimento e por vezes a so-
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breposição de atividade no processo.

Destaca-se ainda que no julgamento do Mandado de Segurança nº 10.985-DF/STJ, que resultou 
na suspensão da portaria declaratória da Terra Indígena Yvy-Katu por limitação ao contraditó-
rio e ampla defesa do proprietário da Fazenda Remanso, apontou irregularidades no relatório 
decorrentes da não realização do relatório fundiário:

“Ressalte-se, ainda, que o próprio Parecer n. 166/CGID/04, exarado pela Funai ( fl. 
565/576), revela a ocorrência de irregularidades diversas que pontuaram todo o proces-
so administrativo que dera as terras como sendo indígenas, pois relata expressamente 
que, por não residirem na Fazenda Remanso Guaçu, os proprietários da área sequer 
foram citados. Registrou-se, ainda, que (a) durante os trabalhos do Grupo Técnico de 
Identificação da TI Yvy Katu, o administrador do local, ..., não permitiu o levantamento 
das terras sem autorização dos proprietários; e (b) o Grupo Técnico não obteve resposta 
à solicitação para a realização do levantamento das terras. Resta evidenciado, assim, 
que, além dos trabalhos terem sido realizados sem o conhecimento dos proprietários, 
que, repita-se, sequer foram cientificados para acompanhamento dos procedimentos, 
os peritos da Funai não realizaram o levantamento fundiário da Fazenda até a conclu-
são dos trabalhos de campo.” (grifo nosso)

Dessa forma, é recomendável que se avalie, principalmente com relação à fase de levantamen-
to fundiário, quais informações são imprescindíveis para caracterização da terra indígena. Tal 
situação evidencia a necessidade de revisão da Portaria MJ nº14/96 a fim de que sejam redefi-
nidos os elementos objetivos que o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação 
– RCID deve abranger para precisar as quatro situações previstas no parágrafo 1º do art. 231 
da Constituição. 

4.6.4 Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, 
há formalização de comunicação ao Incra para as providências de reassenta-
mento, segundo o levantamento efetuado pelo grupo técnico?

 O Decreto nº 1.775/96 determina no Art. 4º que 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.

De acordo com informações prestadas pela Entidade, a Funai promove o levantamento de 
benfeitorias em conjunto com técnicos do Incra, a depender do perfil das ocupações encontra-
das na área, durante os processos de regularização fundiária de terras indígenas, na etapa do 
levantamento de benfeitorias, realizada após a expedição da Portaria do Ministro da Justiça que 
declara os limites da terra indígena e determina sua demarcação.

Ainda segundo a Entidade: 
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“os técnicos do INCRA promovem o cadastramento dos ocupantes no Sistema de In-
formações de Projetos da Reforma Agrária - SIPRA, a fim de levantar o perfil socioeco-
nômico dos mesmos, para que, posteriormente, sejam aplicados os critérios definidos 
pela Lei n° 8629, de 25 de fevereiro de 1993 e as Normas de Execução n° 45, de 25 de 
agosto de 2005 e 01 de 5 de outubro de 2006, notadamente o Art. 2º do último diploma 
referido. Todo o processo de seleção, cadastramento e reassentamento encontra-se a 
cargo do INCRA, conforme dispõe a legislação vigente, assim como a guarda das infor-
mações levantadas por seus técnicos em campo para fins do preenchimento do SIPRA.”

Assim, a Entidade ressalta não estar entre suas atribuições a promoção do reassentamento dos 
ocupantes não indígenas que atendam ao perfil necessário para serem beneficiários do Progra-
ma Nacional de Reforma Agrária, mas sim, as gestões junto ao Incra.

A Entidade ainda esclarece que já na fase do levantamento fundiário realizado no âmbito dos 
estudos de identificação e delimitação, solicita a participação de técnicos do Órgão Fundiário 
para elaboração do diagnóstico fundiário, com informações sobre os ocupantes, no intuito de 
já elaborar análise preliminar sobre o perfil das ocupações, que serão confirmadas e atualizadas 
quando da elaboração do Levantamento de Benfeitorias. Destaca ainda que nem sempre tais 
solicitações são atendidas pelo Órgão Fundiário.

Destarte, dos 14 processos de identificação iniciados, 06 alcançaram a fase de levantamento fun-
diário, que integra a VI Parte do RCID. A tabela abaixo relaciona as Terras Indígenas com a quan-
tidade de ocupantes não índios identificados e a existência de comprovação da participação do 
Incra: e de informações relativas ao enquadramento dos ocupantes nos requisitos do Incra:

Terra Indígena

Aldeia 
Velha Batelão Barro Alto Cantagalo Morro Alto Rio Omerê

Quantidade de 
ocupantes não 
índios

11 17 01 26 48 07

Participação do 
Incra

Não com-
provada Sim Sim Não com-

provada Sim Não com-
provada

Tabela elaborada pela equipe de auditoria.

Cabe ressaltar que não há informações no processo relativas ao enquadramento dos ocupantes 
nos requisitos do Incra para reassentamento. Salienta-se ainda que considerando o extenso 
período necessário para a conclusão da demarcação de uma Terra Indígena, nem todos os pro-
cessos analisados seguiram a mesma sistemática. 

Destaca-se também que, conforme relatado acima, atualmente a fase de Levantamento das 
Benfeitorias é realizada somente após a expedição da Portaria do Ministério da Justiça que de-
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clara a respectiva terra indígena.

Desse modo, ressalva-se com relação às TIs Aldeia Velha (iniciada em 1998), Cantagalo (ini-
ciada em 1999) e Rio Omerê (iniciado em 1999) que a fase de Levantamento Fundiário era 
realizada em conjunto com a fase de Levantamento das Benfeitorias.

No processo relativo à T.I Aldeia Velha verificou-se que a Portaria que constituiu o GT respon-
sável pela elaboração dos estudos de identificação e delimitação incluiu dentre os integrantes 
um técnico agrícola, contudo sem a designação do servidor. No RCID também não consta a 
participação de servidor do Incra.

Com relação ao fato, a Entidade informa:

“Não obstante, considerando que a Terra Indígena Aldeia Velha foi declarada como vol-
tada à posse permanente e usufruto exclusivo do povo Pataxó somente em 2010 pelo 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, e, portanto, o lapso temporal transcorrido desde 
a realização do levantamento de benfeitorias, em 2002, será necessária atualização dos 
dados em campo, a ser realizada com participação de técnico do INCRA, para cadas-
tramento dos ocupantes no SIPRA e análise quanto ao enquadramento dos mesmos nos 
critérios dispostos na legislação de Reforma Agrária.”

Destaca-se que o processo demarcatório da T.I encontra-se suspenso por decisão judicial, mo-
tivo pelo qual a Funai aguarda decisão final da Justiça Federal para que possa proceder a atua-
lização do levantamento.

No processo relativo à T.I Rio Omerê verificou-se que o levantamento das benfeitorias ocorreu 
durante os trabalhos realizados pelo GT constituído para realização dos estudos de identifica-
ção e delimitação da T.I, não tendo aludido GT contado com a participação de técnico do Incra. 

Com relação à T.I, a Entidade informa “que o único ocupante considerado de boa-fé pela Re-
solução n° 230/CPAB, de 1o de março de 2013, possuía imóvel com 2.800 hectares, de acordo 
com as informações cadastradas pelo GT de levantamento de benfeitorias constituído pela 
Portaria n° 1.048/PRES/2005, não se enquadrando, portanto, nos critérios dispostos em Lei 
para seleção como beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária”. 

No processo relativo à T.I Batelão verificou-se que a Portaria que constituiu o GT responsável 
pela elaboração dos estudos de identificação e delimitação incluiu como integrante Engenheiro 
Agrônomo do Incra/MT. Ainda não foi realizado o levantamento das benfeitorias, uma vez que 
o procedimento encontra-se suspenso por decisão judicial.

No processo relativo à T.I Barro Alto a Portaria que constituiu o GT responsável pela elabora-
ção dos estudos de identificação e delimitação não contou com integrante do Incra, no entanto 
o GT responsável pela realização do levantamento de ocupações não indígenas contou com 
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a participação de Técnico Agrícola do Incra. No que tange ao resultado do levantamento das 
ocupações, a Entidade informa que:

“De acordo com o relatório dos trabalhos fundiários, o único ocupante encontrado não 
morava na ocupação quando da realização do levantamento de benfeitorias e não tra-
balhava na posse. Assim, provavelmente, o mesmo não foi enquadrado no perfil neces-
sário ao reassentamento, a cargo do INCRA.”

Em que pese o fato da Funai ter realizado gestões junto ao Incra para efetivação dos trabalhos 
de levantamento das benfeitorias, o relatório apresentado informa que o técnico indicado pelo 
Incra prestou informações importantes sobre os conflitos entre posseiro não-índio e indígenas da 
região, bem como todo apoio de escritório, no entanto, não participou dos trabalhos de campo.

No processo relativo à T.I Cantagalo não houve comprovação da participação de técnico do 
Incra, já que nem na Portaria que constituiu o GT responsável pela elaboração dos estudos de 
identificação e delimitação, nem na responsável por realizar levantamento fundiário e avaliação de 
benfeitorias de ocupações de não-índios contaram com integrante do Incra. Segundo a Entidade:

“Ainda, segundo o relatório dos trabalhos, “a demarcação atingiu apenas os fundos das ocu-
pações, ficando as sedes quase todas fora da terra indígena”. Não há informações no proces-
so sobre a existência de ocupantes com perfil para serem reassentados pelo INCRA.”

Desse modo, conforme demonstra a própria Entidade, a instrução dos processos não apresen-
ta informações com relação a existência de ocupantes com perfil para reassentamento, situa-
ção que exige a adoção de medidas para promover o aprimoramento da instrução processual, 
fato que garantirá maior segurança quanto as informações disponibilizadas. 

No processo relativo à T.I Morro Alto verificou-se que a Portaria que constituiu o GT res-
ponsável pela elaboração dos estudos de identificação e delimitação indicou a participação de 
Técnico fundiário/Incra/SC, contudo sem designar o servidor. 

Em que pese o fato de não existir no processo informação sobre a indicação do técnico, o RCID 
elaborado informa que os trabalhos contaram com a ajuda de servidores de diversos órgãos, 
dentre os quais o Incra de Florianópolis. No que se refere ao levantamento de benfeitorias, a 
Entidade informa que ainda não foram realizados em face da suspensão judicial dos efeitos da 
portaria declaratória da T.I, concluindo que:

“Oportunamente, a depender do deslinde em âmbito judicial, a Funai realizará o levan-
tamento de benfeitorias e solicitará, para tanto, acompanhamento do INCRA, para ve-
rificação quanto à necessidade de reassentamento dos ocupantes não índios existentes 
na área. “

Pelo exposto, observa-se que os procedimentos adotados pela Entidade passaram por aprimo-
ramento a fim de se evitarem retrabalhos, notadamente a adoção do levantamento das benfei-
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torias somente após a expedição da Portaria do Ministério da Justiça que declara a respectiva 
terra indígena como voltada ao usufruto exclusivo e posse permanente do povo indígena.

Devido à mudança da sistemática adotada, não se verificou nos processos analisados um padrão 
nos procedimentos atinentes às gestões realizadas junto ao Órgão Fundiário Federal. Alguns 
processos demonstraram participação do Incra nos procedimentos, seja na fase de identifica-
ção e delimitação seja na fase de levantamento fundiário, outros não. Conforme demonstrado 
em questão específica do presente relatório, a situação demonstra a necessidade de aprimora-
mento da instrução processual dos processos, com a inserção da documentação que comprove 
a ciência do Incra no âmbito dos procedimentos demarcatórios. 

Outro ponto a destacar se refere à ausência, nos processos, de informações relativas ao reassen-
tamento de famílias que se enquadrem nos requisitos da reforma agrária, nos termos do art. 4º 
do Decreto nº 1775/96. Mesmo reconhecendo que o reassentamento de tais ocupantes cabe ao 
Incra, é recomendável que a Funai instrua os processos administrativos com tais informações a 
fim de que seja demonstrada a adoção das medidas concernentes à efetividade da posse plena dos 
povos indígenas sobre suas terras, alcançando-se deste modo o objetivo da ação. 

Destarte, e considerando a transversalidade da política pública, que para sua efetividade requer 
a atuação de diversos órgãos relacionados à regularização fundiária, é imperioso que seja esta-
belecida parceria entre os órgãos envolvidos.

Nesse sentido, a Entidade destaca que em 2004 celebrou Convênio com o Incra e Ministério 
do Desenvolvimento Agrário para normatização de parceria, no qual constava dentre as atri-
buições daquele Instituto proceder à seleção dos ocupantes não índios das terras indígenas 
declaradas por ato do Ministro da Justiça e a identificação e regularização de áreas para o as-
sentamento destes, de acordo com os critérios de seleção para beneficiários do Programa de 
Reforma Agrária.

Ocorre que referido Convênio tinha validade de 5 anos, não tendo sido aditivado, apesar das 
tentativas da Funai. De acordo com informações prestadas pela Entidade, em 2015 foi elabora-
da nova minuta de Acordo de Cooperação Técnica, que está em discussão entre os órgãos, no 
entanto, ainda não houve conclusão da questão.

Fato que reforça a necessidade de uma maior integração dos órgãos é a inclusão da Meta 0412 
- Promover o reassentamento de pelo menos 3000 ocupantes não índios de terras indígenas 
– no Plano Plurianual 2016-2019, no âmbito do Objetivo 1014 - Garantir aos povos indígenas 
a posse plena sobre suas terras, por meio de ações de proteção dos povos indígenas isolados, 
demarcação, regularização fundiária e proteção territorial.

Dessa forma, demonstrada a necessidade de uma maior integração entre os órgãos envolvidos 
na política pública de regularização fundiária de terras indígenas, deve-se adotar uma sistemáti-
ca de comunicação mais eficiente que garanta a efetiva participação do órgão fundiário federal 
nas ações de demarcação de terras indígenas.
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Quanto à questão, a Funai acrescentou:

“(..) acerca da formalização de comunicação ao Incra para providências de reassenta-
mento, segundo levantamento efetuado pelo GT, quando verificada a presença de ocu-
pantes não indígenas na TI, é importante frisar que nos últimos 5 anos a Funai tem feito 
as articulações necessárias com o Incra contando com a sua participação efetiva nos 
GTs de levantamento fundiário dos processos mais recentes. Ressaltando que os proces-
sos analisados pela CGU de regularização fundiária são mais antigos. Neste ponto, cabe 
esclarecer que esta Fundação tem envidado esforços para celebração de acordo de coo-
peração técnica com o Incra de modo a normatizar a participação de técnicos daquele 
órgão agrário nas diferentes etapas da regularização fundiária de terras indígenas, assim 
como o repasse de informações constantes na base do SIPRA, com vistas a aprimorar a 
efetivação do disposto no art. 4º do Decreto n.° 1.775/96.”

 

4.6.5 Os entes federados são devidamente intimados conforme estabelece a 
Portaria MJ 2498/2011? 

 A partir de precedente do Supremo Tribunal Federal, na Petição nº 3.388-7 – Roraima, 
foi editada a Portaria MJ 2498/2011 com a finalidade de disciplinar a participação dos entes 
federados no procedimento de demarcação de terras indígenas. Tal normativo estabeleceu a 
obrigatoriedade de intimação dos entes federados cujos relatórios se localizem nas áreas em 
estudo para identificação e delimitação de terras indígenas no prazo de 5 (cinco) dias contados 
da data da publicação da designação do grupo técnico especializado.

Quanto ao tema, a Entidade informa:

“Em síntese, nos termos da Portaria MJ nº 2498/11, que veio atender as salvaguardas 
estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ação PET 
nº 3388, referente à Terra Indígena Raposa Serra do Sol, são previstos os seguintes 
procedimentos para garantir a participação dos entes federados no procedimento de 
demarcação de terras indígenas e, consequente, aprimorar a transparência de tal pro-
cedimento:
1. Intimação dos entes federados após a constituição de grupo técnico pela Funai para 
realização dos estudos de identificação e delimitação de determinada terra indígena - 
art. 1 § Único da Portaria MJ 2498/2011. Observe-se que a intimação refere-se ao ato 
de criação do grupo técnico (art. 2° do Decreto 1175/96), portanto, quando se inicia os 
estudos de identificação e delimitação da terra indígena, por meio da constituição do 
respectivo grupo técnico.
2. Intimação dos entes federados para designar técnicos para participação do levanta-
mento fundiário da caraterização da ocupação não indígena - art. 1 § Único, III da Por-
taria MJ n.° 2498/11. Esta previsão de participação dos entes federados nos trabalhos 
do levantamento fundiário já estava prevista no art. 1, §20 do Decreto n.° 1775/96, 
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mas ainda restrita aos órgãos fundiários federais (Incra) e estaduais, de sorte que a 
portaria ministerial ampliou a participação para os municípios. Ressalta-se que a parti-
cipação dos entes federados, prevista no art. 1 § único, III da Portaria MJ n.° 2498/11, 
a demandar a intimação dos entes para indicação de técnicos, é restrita aos trabalhos 
e estudos de natureza fundiária. Nesta etapa também esta prevista a realização de 
reuniões com representantes dos entes federados para prestar informações sobre os 
estudos de identificação e delimitação da terra indígena e coletar dados de natureza 
técnica - art. 3° da Portaria MJ n.° 2498/11. Não há previsão no referido dispositivo 
legal de em qual momento serão realizadas as reuniões, mas que estas deverão ocorrer 
durante os estudos de identificação e delimitação da terra indígena, portanto, antes da 
aprovação pela Funai do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da 
terra indígena (art. 20,7 do Decreto n.° 1775/96). O procedimento de realização de 
reuniões com os entes federados é sempre observado e cumprido pela Funai, durante o 
desenvolvimento dos estudos de identificação e delimitação de referida terra indígena.
3. Nova intimação dos entes federados para fins de contestação da área sob demarca-
ção, acompanhada de cópia do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimita-
ção da terra indígena, memorial descritivo e mapa da área - art. 2° da Portaria MJ n.° 
2498/2011. Esta nova intimação dos entes federados é realizada após a conclusão dos 
estudos de identificação e delimitação da terra indígena e a respectiva aprovação do 
relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena (art. 2°, §7 do 
Decreto n.° 1775/96). Além das medidas já previstas no próprio Decreto n.° 1775/96 
para garantir ampla defesa da transparência pública e o contraditório administrativo, 
seja de particulares, entes federados e outros interessados, o art. 2° da Portaria MJ n.° 
2498/11 traz um contraditório diferido aos entes federados, determinando, além das 
medidas já previstas no Decreto n.° 1775/96, que sejam intimados novamente os entes 
federados para fins de contestação do procedimento administrativo da área sob demar-
cação, encaminhando-se cópia integral do relatório circunstanciado de identificação e 
delimitação da terra indígena, que trata o art. 2º,§ 7 do Decreto n.° 1775/96, além das 
demais informações solicitadas nos incisos I e II do § único do art. 2° da Portaria MJ n.° 
2498/11.”

Destarte, nos temos da portaria, a Funai intima os entes federados para indicação de técnico 
para compor o Grupo Técnico responsável pelo levantamento fundiário. Nesse sentido, foram 
analisados os processos relativos às TIs Baixo Seruini, Sabi Trabanda e Rio Cautário que tiveram 
GTs constituídos sob a vigência da portaria, verificando-se em todos os casos a devida intima-
ção dos entes federados. 

Observa-se que a citada Portaria estabelece a intimação logo após a constituição do GT deter-
minando que esta deve conter: 

I - informação quanto à constituição do grupo técnico especializado e a natureza dos estu-
dos de identificação e delimitação de terras indígenas; 

II - indicação do prazo de 20 (vinte) dias para designação de técnicos para participação no 
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levantamento fundiário de caracterização da ocupação não indígena; 

III - informação da continuidade do processo independentemente da designação de repre-
sentantes; e 

IV - outras informações consideradas pertinentes pela Funai.

Verificou-se que a Entidade vem adotando a sistemática de promover a intimação requerida 
pela portaria em duas etapas, visto que inicialmente os entes são cientificados da constituição 
do GT e de que em etapa posterior será constituído Grupo Técnico para realização da etapa 
de natureza fundiária, ocasião em que será realizada nova intimação solicitando a designação de 
técnico habilitado. A aplicação dessa sistemática não demonstrou prejuízo ao procedimento.

Ademais, cabe ressaltar, que a participação dos entes federados não fica restrita a etapa de 
levantamento fundiário, já que nos termos do § 5 do Art. 2º do Decreto nº 1775/96, os entes 
também podem apresentar, no âmbito do procedimento, informações e dados sobre a área 
objeto de estudos.

4.6.6 A Funai promove ações visando a retirada das famílias ocupantes das 
áreas demarcadas?

 Nos termos da Instrução Normativa nº 002, de 03 de fevereiro de 2012, transcorrido 
o prazo de 30 dias após a notificação dos ocupantes não índios para desocuparem a área e não 
ocorrendo a desocupação, a Funai deverá adotar providências relativas à reintegração de posse. 

Foram analisados os processos relativos às TIs Rio Omerê e Barro Alto da fase de Extrusão de 
ocupantes não-índios. No processo relativo à Terra Indígena Rio Omerê verificou-se intensa 
atuação da Entidade, com proposição de ações judiciais visando à efetiva desocupação da T.I. 

Nesse sentido, a Funai ajuizou Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 11858-
33.2010.4.01.4100), na qual a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Vilhena, Rondônia, sen-
tenciou em 13/11/2014, em caráter liminar, que os réus retirassem todo o rebanho bovino, 
maquinários e funcionários do interior da TI Rio Omerê, dando prazo de 60 dias para a retirada 
voluntária. Determinou ainda que os custos decorrentes de auxílios e colaboração de entidades 
e órgãos estatais sejam ressarcidos.

Em maio de 2015, em face do descumprimento de prazo pelos réus, a Procuradoria Federal 
da Funai peticionou na Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000739-90.2015.401.4103, en-
caminhando anexo os relatórios produzidos pela Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, 
no âmbito da ação de retirada de pessoas e semoventes da TI Rio Omerê, no qual informa-se 
a permanência de gado no interior da terra indígena. Em 10/07/2015 foi proferida decisão de 
Juiz da Subseção Judiciária de Vilhena, em que determinou: 

a) Bloqueio de toda a movimentação e transferência de valores e bens, incluindo rebanhos e 
imóveis, inclusive os que se encontram sobre a área objeto da reintegração, dos executados 
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em todo o território nacional;

b) A realização de perícia pelo IBAMA para identificação de danos ambientais e de vistoria 
dos animais pelo IDARON para fim de regularização sanitária;

c) Bloqueio dos veículos dos executados;

d) Penhora do valor de R$ 2.340.000,00 das contas bancárias de cada executado.

O Juiz determinou ainda, em decisão de 16/09/2015, a expedição de Mandado de Constatação, 
para aferição das datas de desocupação. Determinou que havendo gado “alongado” no local, 
que a responsabilidade pela desintrusão/abate deve ser conferida àquele que deu causa a sua 
dispersão na terra indígena. Intimou a Agência de Defesa Sanitária e Agrosilvopastoril do Estado 
de Rondonia - IDARON para acompanhar a diligência para aferir as condições do gado, e, sen-
do o caso de abate para fins sanitários, que informe os custos de tal procedimento, que serão 
de responsabilidade de quem internalizou o rebanho na terra demarcada. Intimou ainda a Funai 
para acompanhar o procedimento.

A Funai informou que como o rebanho e bens foram retirados pelos ocupantes não-índios, 
seus gastos foram direcionados ao acompanhamento da retirada. No entanto, para fins de 
cumprimento da decisão judicial, foi encaminhado ao Juiz da Subseção de Vilhena, um Relatório 
sobre a situação da TI Rio Omerê, contendo ainda os recursos aplicados na ação de vistoria e 
desocupação da área, resultado de levantamento das despesas referentes ao acompanhamento 
das atividades de retirada dos ocupantes não-índios, maquinários e animais, que totalizou R$ 
10.120,84.

Em 18/11/2015 o Juízo Federal de Vilhena proferiu decisão no âmbito do Cumprimento de 
Sentença nº 0000739-90.2015.401.4103, analisando, dentre outros elementos, a petição da 
Funai solicitando execução de multa cominatória e das despesas decorrentes da Reintegração 
de Posse. Na ocasião, verificou-se que o laudo de constatação produzido pelo Oficial de Justiça 
atestou a desocupação da área pelos réus, restando, apenas, poucas cabeças de gado arredio 
no local. Na decisão foi, então, determinado que a Funai dê a destinação que “entender con-
veniente ao gado “alongado”, considerando que o executado não demonstrou interesse na 
captura do mesmo” e, ainda, determinou a intimação da Funai para informar os valores gastos 
com a reintegração de posse. Segundo informações da Funai, a Entidade aguarda o recebimen-
to da intimação para peticionar informando os valores em juízo, para atendimento do pedido 
de ressarcimento.

Destarte, verifica-se no que se refere à Terra Indígena Rio Omerê, que a Funai adotou as pro-
vidências necessárias para a retirada dos ocupantes da área demarcada.

No processo relativo à Terra Indígena Barro Alto, não foi necessária atuação efetiva já que o 
único ocupante não-índio não residia na área, estando pendente apenas o pagamento de in-
denização por benfeitorias consideradas de boa-fé, procedimento que encontra-se em curso. 
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4.7 Em que medida a instrução dos processos 
administrativos observa a legislação pertinente?

 O processo de demarcação é regido por regramento próprio, estabelecido na Lei nº 
6.001/1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio; no Decreto nº 1.775/1996, que estabelece 
o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas; e nos normativos do Minis-
tério da Justiça e da Funai. Não obstante, subsidiariamente, devem ser observados os trâmites 
previstos na Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal.

Cumpre observar que o processo administrativo é o instrumento utilizado pela Administração 
Pública para ordenar e documentar as informações necessárias à prática de um ato ou à tomada 
de uma decisão de natureza administrativa. 

O objetivo da regular autuação do processo administrativo, com o encadeamento dos atos 
afetos ao procedimento, é tornar possível a demonstração dos fundamentos que culminaram 
com a decisão final, no caso em questão o reconhecimento da ocupação tradicional de terras 
indígenas, sendo, desse modo, elemento fundamental para garantia dos princípios administra-
tivos relacionados ao devido processo legal, notadamente, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, para avaliação da adequada instrução dos processos administrativos referentes 
à Demarcação de Terras Indígenas, foram analisados 28 processos em diferentes etapas do 
procedimento, conforme discriminado no campo Escopo da avaliação do presente relatório. 

Tal análise permitiu constatar deficiências na gestão documental, tais como: autuação do pro-
cesso administrativo com grande lapso temporal da data da efetiva demanda, ausência de cro-
nologia da documentação, ausência de documentos citados em documentos existentes nos au-
tos, ausência de documentos exigidos pelas normas disciplinadoras do procedimento, ausência 
de fundamentação de atos administrativos, a exemplo das portarias de constituição dos Grupos 
Técnicos-GT.

Com relação à autuação dos processos a Entidade informou que:

“Os pleitos por demarcação de terras indígenas enviadas à Funai são recebidos pela 
Coordenação Geral de Identificação e Delimitação e tratados como registros de reivin-
dicações fundiárias indígenas. São cartas e documentos encaminhados pelas comunida-
des indígenas, por órgãos governamentais e não governamentais, universidades e mo-
vimentos sociais. As reivindicações são registradas pelos técnicos da CGID no Sistema 
Indigenista de Informações (SII), a partir de dados mínimos sobre a área reivindicada, 
indicados no Roteiro Básico de Qualificação de Reivindicações.”

Conforme informado, a autuação processual é realizada apenas após o tratamento dessas in-



70

formações, gerando dificuldades para a gestão documental das informações afetas ao proce-
dimento considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da documentação e a efetiva 
conclusão das análises. Usualmente o processo só é autuado quando da conclusão do Relatório 
Circunstanciado de Identificação e Delimitação - RCID, momento em que os documentos são 
juntados para formação do processo.

A título de exemplo, observou-se a existência de processo autuado em 2014 quando sua do-
cumentação remonta ao ano de 2000, ou seja, um lapso temporal de 14 anos. O referido 
procedimento expõe a Entidade a riscos, como a anulação de processos demarcatórios pela 
não disponibilização de todas as informações necessárias aos interessados para o exercício 
do contraditório e ampla defesa ou para responder questionamentos relativos à suspeição de 
membros dos grupos técnicos.

A regular autuação do processo administrativo se reveste de maior importância quando se ob-
serva que estados e municípios em que se localize a área sob demarcação e demais interessa-
dos podem intervir e se manifestar nos autos, conforme disposto no § 8° do Art. 2º do Decreto 
nº 1775/96, especialmente quando tiverem direitos ou interesses que possam ser afetados pela 
decisão a ser adotada.

Além do risco administrativo e judicial, a ausência de autuação do processo nessa etapa inicial 
pode prejudicar o acesso à informação de comunidades indígenas, beneficiários originários, en-
tes federados, Poder Judiciário, Ministério Público Federal - MPF ou mesmo da própria Funai, 
conforme relatado na questão 3.3 deste relatório. 

Nesse sentido, observou-se a negativa de acesso de informações as Prefeituras de Constantina 
e Novo Xingu/RS sobre a identificação da Terra Indígena de Xingu. Tal situação motivou a Pro-
curadoria da República no Município de Passo Fundo/RS a requisitar à Funai informações acerca 
da negativa para fins de instrução do Inquérito Civil nº 1.29.004.001008/2004-11. Em resposta, 
a Funai informou que naquela data não havia processo formalmente constituído sobre a terra 
Xingu, e que a sua devida autuação seria realizada após a entrega do relatório circunstanciado 
de identificação e delimitação pela antropóloga-coordenadora.

Em relação à constituição do Grupo Técnico, observou-se que não há no processo instrução 
fundamentando a escolha dos membros, notadamente com relação ao antropólogo-coordena-
dor que, nos termos do Decreto nº 1.775/96, deve ter qualificação reconhecida.

Além disso, constatou-se a ausência de fundamentação para os prazos concedidos para rea-
lização dos trabalhos nas portarias de constituição dos Grupos Técnicos. Depreende-se que 
cada demarcação tenha peculiaridades a serem consideradas na determinação dos prazos para 
finalização dos trabalhos. Entende-se que essa situação demanda a elaboração de cronogramas 
de atividades a fim de que seja garantido o tempo apropriado e realizado o adequado acompa-
nhamento da atividade. 
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Ainda com relação aos prazos indicados nas portarias, verificou-se que em nenhum processo 
analisado houve cumprimento dos prazos inicialmente estabelecidos para entrega dos relató-
rios. Desse modo, nos processos analisados não se verificou formalização de prorrogações de 
prazo ou motivação para descumprimento dos prazos expressos nas Portarias.

Com relação ao RCID, infere-se que este seria o produto/documento final constante dos pro-
cessos administrativos relativos à etapa de Identificação e Delimitação. No entanto, quando da 
análise do processo relativo à T.I Morro Alto, verificou-se que o documento não se encontrava 
acostado em sua completude nos autos, uma vez que o Levantamento Fundiário, parte inte-
grante da VI Parte do RCID, encontrava-se acostado em processo distinto. 

No processo de identificação e delimitação da Terra Indígena Rio Omerê verificou-se a ausên-
cia de comprovação de comunicação da aprovação do Relatório Circunstanciado de Identifica-
ção e Delimitação à Prefeitura Municipal da área onde se localiza a Terra Indígena, para fins de 
publicidade, conforme determina o § 7º, art. 2º do Decreto nº 1.775/1996. Após solicitação da 
equipe de auditoria o ofício com o respectivo aviso de recebimento foi apresentado, estando 
os documentos fora do processo de identificação e delimitação, em arquivo na Diretoria de 
Proteção Territorial/Funai.

Em análise do Processo que trata da identificação e delimitação da Terra Indígena Vale do Ri-
beira III, no Estado de São Paulo, cuja portaria de instituição do Grupo Técnico indica que a 
terra indígena se localiza nos municípios de Sete Barras e Miracatu, verificou-se que para fins 
de atendimento à Portaria MJ nº 2.498/2011 foi encaminhado Ofício à Prefeitura Municipal de 
Pedro de Toledo solicitando designação de técnico habilitado na área fundiária, não existindo 
justificativa nos autos para a solicitação a este município em detrimento dos municípios citados 
na portaria que instituiu o Grupo Técnico. Questionada acerca do evidenciado, a Funai justifi-
cou que ao longo dos estudos de identificação e delimitação restou claro que a área referente 
à terra indígena abrange não somente o Município de Miracatu, mas também Pedro Toledo. 
Contudo, apesar a manifestação apresentada ser plausível, entende-se ser imprescindível que 
esta conste do processo. Observa-se, por oportuno, que não consta dos autos em questão 
comprovação de notificação ao Município de Miracatu, apesar da Entidade afirmar que a área 
da TI encontra-se inserida também no referido município. 

Nos processos relativos à fase da Demarcação Física verificou-se a ausência de documentos 
elencados nas normas regulamentadoras da etapa. Tal documentação é exigida na Portaria nº 
682/PRES, de 24 de junho de 2008, que aprova o Manual de Normas Técnicas para a Demar-
cação de Terras Indígenas e o Manual de Fiscalização Técnica para a Demarcação de Terras 
Indígenas e se torna instrumento de expressiva importância para o efetivo controle da execu-
ção dos serviços prestados. Nesse sentido, observou-se a ausência de comprovação da rea-
lização de assembleia de início e encerramento dos trabalhos junto à Comunidade Indígena, 
bem como do Plano de Obras exigido para início dos trabalhos, no processo relativo à Terra 
Indígena Aldeia Velha localizada no distrito de Arraial D’Ajuda/BA. 
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Outra exigência prevista na citada portaria constitui-se no fato de que a 1º (primeira) ordem de 
serviço somente será liberada mediante a apresentação da Anotação de Responsabilidade Téc-
nica – ART devidamente recolhida. Com relação ao quesito, verificou-se que na Terra Indígena 
Aldeia Velha, em Arraial D’Ajuda/BA, a ordem de serviço foi liberada antes da apresentação da 
documentação.

A Portaria n° 682/PRES exige ainda a apresentação, antes do inicio dos trabalhos, do Plano de 
Obra, que será obrigatório para liberação da 2º (segunda) Ordem de Serviço. Ressalte-se que 
todos os processos analisados apresentavam apenas a Ordem de Serviço relativa ao início dos 
trabalhos de demarcação.

Quanto ao levantamento de danos ambientais, necessário para compor o Laudo de Avaliação 
das benfeitorias das ocupações de não índios, não constava referido estudo no processo da 
Terra Indígena Barro Alto, em que pese o Despacho nº 14/PRES/2015, de 13/02/2015, deferir o 
pagamento referente às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. As demais demarcações 
analisadas não contemplaram essa etapa do processo.

Conclui-se que a Funai necessita aprimorar a gestão documental dos processos demarcatórios 
de terras indígenas. Verifica-se que a adoção de processos eletrônicos pode facilitar a gestão 
documental e a disponibilização de informações.
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5. Conclusão

 A avaliação da execução do Programa 2065 - Proteção e Promoção dos direitos dos 
povos indígenas, especificamente da Ação 20UF - Fiscalização e Demarcação de Terras Indí-
genas, Localização e Proteção de Índios Isolados e de Recente Contato, realizada por meio 
de ação de controle em nível federal na Funai, revelou a existência de fragilidades na execu-
ção da Demarcação de Terras Indígenas, que se constitui na atividade chave para a consecu-
ção dos objetivos de toda ação. 

O acompanhamento da ação governamental contemplou sete questões consideradas pelo 
Controle Interno como sendo estratégicas para execução da atividade a partir da análise de 
28 processos relativos a diversas fases do procedimento.

As deficiências verificadas no processo de acompanhamento da ação governamental dificul-
tam, em alguma medida, o alcance dos objetivos da política indigenista.

Os resultados da ação de controle realizada demonstra haver a necessidade de:

a) avanço no estabelecimento dos requisitos de prioridade para definição das terras indíge-
nas a serem demarcadas; 

b) estabelecimento de mecanismos que ampliem a transparência ativa;

c) incremento na força de trabalho quantitativa e qualitativamente, notadamente com rela-
ção aos profissionais com formação nas seguintes áreas finalísticas: Antropologia, Ambiental 
e Georreferenciamento;

d) reformulação do Plano de Cargos da Funai;

e) adoção de providências junto ao órgão central de pessoal a fim de pleitear o provimento 
de profissionais necessários a consecução da ação;

f) observância das disposições previstas na Portaria nº 682/PRES da Funai, no que se refere 
à exigência de fiscalização da execução dos serviços por comissão composta por dois pro-
fissionais;

g)  fundamentação para escolha dos membros dos Grupos Técnicos – GTs instituídos, a fim 
de mitigar riscos relacionados à presunção de parcialidade dos profissionais selecionados;

h) propor ao Ministério da Justiça a revisão da Portaria MJ nº14/96, de modo que o normati-
vo contemple apenas informações imprescindíveis para a caracterização da tradicionalidade 
da ocupação indígena;

i) aprimoramento da interlocução entre a Funai e o órgão fundiário federal – Incra para 
fins de providências concernentes ao reassentamento dos ocupantes não índios, segundo 
determina o Art. 4º do Decreto nº 1.775/96; 

j) aprimoramento da gestão documental dos processos demarcatórios de terras indígenas.



74

A despeito das fragilidades apontadas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Con-
troladoria-Geral da União, nota-se que a Funai vem adotando providências voltadas ao aper-
feiçoamento da execução da Demarcação de Terras Indígenas, tais como: estabelecimento 
de critérios mínimos para determinação de prioridades; desenvolvimento dos estudos ne-
cessários à identificação da TI em duas etapas de modo que a realização do levantamento 
fundiário seja realizado após a definição da área a ser demarcada; realização do levantamento 
das benfeitorias somente após a expedição da Portaria do Ministério da Justiça; gestões junto 
ao órgão central de pessoal para realização de concurso público; e tratativas junto ao Incra 
para estabelecimento de Acordo de Cooperação Técnica, de forma a mitigar a ocorrência 
dos problemas detectados.
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Anexo I – Recomendações específicas

1) Instituir Grupo de Trabalho objetivando a qualificação de todos os registros de reivindicações 
fundiárias existentes, estabelecendo cronograma para conclusão do trabalho;

2) Adotar metodologia com indicadores que permitam elencar as reivindicações a serem aten-
didas de forma prioritária, compatibilizando com o planejamento e as metas da Funai;

3) Estabelecer lista de prioridades a partir da metodologia adotada e divulgá-la na internet, 
justificando os critérios adotados; 

4) Justificar, registrar e divulgar eventuais alterações na lista de prioridades das reivindicações, 
como ausência de profissionais para constituir grupo técnico, demanda judicial, fatores admi-
nistrativos diversos;

5) Adotar providências junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para provi-
mento de cargos para atendimento às demandas das diretorias finalísticas, no que se refere às es-
pecialidades necessárias para a consecução das políticas públicas, em especial a de Antropólogo.

6) Apresentar estudo técnico com vistas a reformular e aprimorar o plano de cargos da entida-
de, considerando necessidades de formação de quadro técnico especializado, visando atender 
as demandas institucionais atuais e as das políticas públicas, assim como as exigências legais 
específicas, a exemplo do Decreto nº 1.775/96.

7) Avaliar o procedimento de instrução dos processos que dão origem ao grupo técnico cons-
tituído para identificação e delimitação de terras indígenas, de modo a englobar as informações 
que fundamentam a necessidade dos estudos e a escolha dos membros do grupo técnico, que 
deverão estar disponíveis aos interessados;

8) Adotar sistemática de notificação dos órgãos públicos interessados no processo demarca-
tório para prestação de informações sobre a área objeto da identificação, após a publicação 
da constituição do Grupo Técnico, sempre que verificada a possibilidade de sobreposição das 
áreas em estudo com áreas de interesse para implementação de outras Políticas Públicas.

9) Publicar no sítio oficial da Funai na internet as portarias de constituição de grupos técnicos, 
os Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação – RCID, as portarias declarató-
rias de terras indígenas, as Resoluções contendo a lista de nome dos interessados e as demais 
deliberações ou recomendações da Comissão Permanente de Análise de Benfeitorias-CPAB, 
os Decretos de homologação das terras demarcadas, bem como outros documentos relevan-
tes para os interessados nos processos demarcatórios de terras indígenas, em atendimento ao 
art. 8º da Lei nº 12.527/2011.
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10) Adotar procedimentos para ciência dos interessados do resultado da análise das contes-
tações administrativas aos relatórios circunstanciados de identificação e delimitação de terras 
indígenas.

11) Avaliar a conveniência e oportunidade de adequação da Portaria nº 682/PRES, para os 
processos de demarcação física de terras indígenas, considerando a necessidade e a capacidade 
operacional da Entidade.

12) Criar rotina para instruir os processos administrativos com informações relativas ao reas-
sentamento de famílias que se enquadrem nos requisitos da reforma agrária.

13) Instituir Grupo de Trabalho para revisão dos normativos afetos ao procedimento de de-
marcação, notadamente Portaria MJ nº 14, de 09 de janeiro de 1996, apresentando proposta 
ao Ministério da Justiça, a fim de que sejam revisados os elementos objetivos que o Relatório 
Circunstanciado de Identificação e Delimitação – RCID deve abranger para precisar as quatro 
situações previstas ao parágrafo 1º do art. 231 da Constituição.

14) Realizar estudo com o objetivo de adequar a regulamentação da protocolização de docu-
mentos e autuação de processos, com vistas à completa e tempestiva instrução processual de 
todas as etapas da demarcação de Terras Indígenas, elencando a documentação imprescindível 
para a regular instrução e transparência dos atos administrativos. 

15) Elaborar cronograma de atividades a serem realizadas por ocasião da Identificação e Deli-
mitação de cada Terra Indígena com o objetivo de garantir o estabelecimento de prazos exe-
quíveis e a realização do adequado acompanhamento da atividade.
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Anexo II - Fluxograma Simplificado - 
Demarcação de Terras Indígenas 
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