
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

PORTARIA Nº 1, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador  da República signatário, 

com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do 

inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/1993;

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 

127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo 

respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de relevância pública aos  direitos  assegurados na 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses  difusos  e  coletivos;  e  defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das  populações 

indígenas,  conforme  preceitua  o  artigo  129,  incisos  II,  III  e  V,  da  Constituição  Federal;  

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 14, da Convenção 169, da OIT, “1. Dever-

se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para 

salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente 

ocupadas  por  eles,  mas  às  quais,  tradicionalmente,  tenham  tido  acesso  para  suas  atividades 

tradicionais e de subsistência.  Nesse particular,  deverá ser dada especial  atenção à situação dos 

povos nômades e dos agricultores itinerantes. 2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam 

necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir 

a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 3. Deverão ser instituídos procedimentos 

adequados  no  âmbito  do  sistema  jurídico  nacional  para  solucionar  as  reivindicações  de  terras 

formuladas pelos povos interessados”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 26, da Declaração das Nações Unidas sobre 

os  Povos  Indígenas,  segundo o  qual  “1.  Os povos indígenas  têm direito  às  terras,  territórios  e 

recursos  que  possuem e  ocupam tradicionalmente  ou  que  tenham de  outra  forma  utilizado  ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


adquirido. 2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, 

territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional 

de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham adquirido. 3. Os 

Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras, territórios e recursos. Tal 

reconhecimento respeitará adequadamente os costumes, as tradições e os regimes de posse da terra 

dos povos indígenas a que se refiram”; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.952/2009 estabeleceu, em seu artigo 4º, incisos II 

e III, não serem passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso as ocupações que recaiam 

sobre áreas tradicionalmente ocupadas por população indígena, as florestas públicas, as unidades de 

conservação ou as áreas que sejam objeto de processo administrativo voltado à criação de unidades 

de conservação; 

CONSIDERANDO  que,  conforme  prescreve  o  §  1º,  do  artigo  4º,  da  Lei  nº 

11.952/2009, as áreas ocupadas que abranjam parte ou a totalidade de terrenos de marinha, terrenos 

marginais ou reservados, seus acrescidos ou outras áreas insuscetíveis de alienação nos termos do 

art. 20 da Constituição Federal, poderão ser regularizadas mediante outorga de título de concessão 

de direito real de uso; 

CONSIDERANDO que, segundo dispõe o § 2º, do artigo 4º, da Lei nº 11.952/2009, 

as terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área 

serão  regularizadas  de  acordo com as  normas  específicas,  aplicando-se-lhes,  no  que  couber,  os 

dispositivos da referida Lei; 

CONSIDERANDO  que,  conforme  prescreve  o  artigo  8º,  inciso  I,  da  Lei  nº 

11.952/2009,  em  caso  de  conflito  nas  regularizações,  a  União  priorizará  a  regularização  em 

benefício das comunidades locais, se o conflito for entre essas comunidades e particular, pessoa 

natural ou jurídica; 

CONSIDERANDO  que,  segundo  dispõe  o  artigo  4º,  do  Decreto  nº  6.992/2009, 

identificada a existência de disputas em relação aos limites das ocupações, o órgão executor buscará 

acordo  entre  os  ocupantes,  observado  o  disposto  no  art.  8º  da  Lei  nº  11.952,  de  2009;  

CONSIDERANDO  que,  conforme  estabelece  os  artigos  11  e  12,  do  Decreto  nº 

6.992/2009, caso a gleba a ser regularizada abranja terrenos marginais, seus acrescidos ou outras 

áreas  insuscetíveis  de  alienação  não  demarcadas,  caberá  à  Secretaria  do  Patrimônio  da  União 

delimitar a faixa da gleba que não será suscetível à alienação, que será definida em cada uma das 

glebas e se estenderá até o limite de quinze metros, a partir da linha das cheias dos rios federais,  

para as áreas localizadas em terrenos marginais; 
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CONSIDERANDO que, segundo o disposto na Lei nº 11.284/2006, artigo 3º, inciso 

X,  consideram-se  comunidades  locais  as  populações  tradicionais  e  outros  grupos  humanos, 

organizados por  gerações  sucessivas,  com estilo  de vida relevante à conservação e à  utilização 

sustentável da diversidade biológica; 

CONSIDERANDO que, segundo o disposto na Lei nº 11.284/2006, artigo 6º, antes 

da  realização  das  concessões  florestais,  as  florestas  públicas  ocupadas  ou  utilizadas  por 

comunidades locais serão identificadas para a destinação, pelos órgãos competentes, por meio da 

criação de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável; concessão de uso, por 

meio de projetos de assentamento florestal,  de desenvolvimento sustentável, agroextrativistas ou 

outros  similares,  nos  termos  do art.  189 da  Constituição  Federal e  das  diretrizes  do  Programa 

Nacional de Reforma Agrária; ou por outras formas previstas em lei; 

CONSIDERANDO,  conforme  §  1º,  do  artigo  6º,  da  Lei  nº  11.284/2006,  que  a 

destinação de que trata o parágrafo anterior será feita de forma não onerosa para o beneficiário e 

efetuada em ato administrativo próprio; 

CONSIDERANDO, conforme § 3º, do artigo 6º, da Lei nº 11.284/2006, que o Poder 

Público poderá, com base em condicionantes socioambientais definidas em regulamento, regularizar 

posses de comunidades locais sobre as áreas por elas tradicionalmente ocupadas ou utilizadas, que 

sejam imprescindíveis à conservação dos recursos ambientais essenciais para sua reprodução física 

e cultural, por meio de concessão de direito real de uso ou outra forma admitida em lei, dispensada 

licitação; 

DETERMINO: 

a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é: “Verificar a 

observância dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais no âmbito do Programa 

Terra Legal”. 

b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª CCR, 

para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 

87/2010. 

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO 
Procuradora Regional da República 

Coordenadora do GT Comunidades Tradicionais 

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 13 set. 2015. Caderno Extrajudicial, p. 73.
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