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CONSIDERANDO que, em conformidade com o artigo 1º, c/c artigo 14, ambos da 

Convenção  169,  da  OIT,  dever-se-á  reconhecer  aos  povos  que  vivam  em  condições  sociais, 

culturais e econômicas que os distingam de outros setores da coletividade nacional os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo aos governos adotar 

as medidas que sejam necessárias para determinar essas terras e garantir a proteção efetiva dos seus 

direitos;

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 2º, IV, da Lei nº 13.123/2015 e artigo 3º, 

inciso  I,  do  Decreto  nº  6.040/2007,  compreende-se  por  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  os 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias 

de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição;

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 3º, inciso II, do  Decreto nº 6.040/2007, 

compreende-se por Territórios Tradicionais os espaços necessários à reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou 

temporária;

CONSIDERANDO  que  constitui  objetivo  específico  da  Política  Nacional  de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) garantir aos povos e 

comunidades  tradicionais seus  territórios e o acesso aos recursos  naturais  que tradicionalmente 

utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica (artigo 3º, inciso I, do Anexo do Decreto 

nº 6.040/2007);

CONSIDERANDO a existência de diversas iniciativas no âmbito acadêmico para 

conhecer  e  dar  visibilidade  às  realidades  socioambientais  que  conformam a  vida  dos  povos  e 

comunidades  tradicionais,  merecendo  citação  o  projeto  Nova  Cartografia  Social  da  Amazônia, 

desenvolvido pelas universidades federal e estadual do Amazonas;
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CONSIDERANDO  que,  apesar  dos  esforços  referidos  no  parágrafo  anterior,  as 

informações acerca das demandas territoriais dos PCTs encontram-se dispersas e possuem pouca 

incidência sobre as políticas públicas em geral;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos 

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

República,  promovendo  as  medidas  necessárias  à  sua  garantia,  (artigo  129,  inciso  II,  da 

Constituição  Federal),  necessitando,  para  ,tanto  de  sistematizar  e  difundir  aos  seus  órgãos  de 

execução as informações e demandas acerca dos direitos territoriais assegurados pelo ordenamento 

jurídico nacional e internacional aos povos e comunidades tradicionais;

CONSIDERANDO  que,  entre  as  ferramentas  mais  relevantes  utilizadas  para  o 

conhecimento  destas  realidades,  está  o  emprego de  metodologias  de  cartografia  que  objetivam 

situar  as  comunidades  tradicionais  na  complexa  realidade  geo-sociopolítica  que  as  envolve, 

localizando-as no espaço do estado nacional;

CONSIDERANDO que o desenvolvimento de métodos e ferramentas tecnológicas 

que permitam produzir um mapeamento dos povos e comunidades tradicionais em todo o território 

nacional servirá para dar aos procuradores da República conhecimento das realidades da vida que 

demandam sua atenção e atuação, bem como será útil para propor correções em políticas públicas 

que impactam negativamente os direitos dos povos e comunidades;

CONSIDERANDO  que  o  Programa  Terra  Legal  tem  discutido  e  efetivado  a 

destinação de inúmeras glebas públicas federais na Amazônia Legal, sendo que a implementação do 

Programa passa à margem da participação de representantes de PCTs, que muito provavelmente já 

ocupam grande parte dessas glebas públicas como territórios tradicionais;

CONSIDERANDO, em síntese, que a efetividade da atuação do Ministério Público 

Federal na defesa dos direitos dos PCTs exige a identificação concreta dos espaços demandados por 

esses  grupos,  o  que  envolve  um debate  prévio  acerca  da  metodologia  mais  adequada  para  a  

realização da tarefa, o domínio de ferramentas de geoprocessamento e o estreitamento do diálogo 

com as  instituições  de  pesquisa  e  órgãos  de  governo  que  já  têm importantes  aportes  sobre  o 

assunto;
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de discutir metodologias e 

desenvolver ferramentas de geoprocessamento que permitam ao Ministério Público Federal,  em 

parceria com instituições acadêmicas e órgãos de governo, e com a necessária participação dos 

grupos  sociais  envolvidos,  identificar  povos  e  comunidades  tradicionais  e  suas  demandas 

territoriais.
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