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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

  

  

Processo nº 54000.189078/2019-10

AUD/SEDE/INCRA

RELATÓRIO

 

RELATÓRIO CONCLUSIVO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Conforme consta dos autos do processo 54000.189078/2019-10, por meio do O�cio nº
463, de 16/09/2016, o Deputado Federal Alceu Moreira encaminhou ao Incra denúncias de supostas
irregularidades no 54220001201/2004-09, referente aos procedimentos de demarcação do território
quilombola de Morro Alto (RS).

1.2. Dessa denúncia, o Incra cons�tuiu comissão de sindicância inves�ga�va, mas que, ao
contrário do que é o esperado de sindicâncias inves�ga�vas, a comissão não chegou a apresentar o
relatório conclusivo. No procedimento apuratório, foram colhidas apenas manifestações da unidade
técnica e de assessoria jurídica da Superintendência do Rio Grande do Sul - SR(11)RS, com posterior
arquivamento, mesmo sem o relatório conclusivo da comissão.

1.3. Em 5/12/2019, o Deputado Federal Alceu Moreira, mediante o O�cio nº 250, de
5/12/2019, reiterou o O�cio nº 463/2016,   solicitando ao Incra a reanalise sobre providências rela�vas às
denúncias de irregularidades no processo de Morro Alto, apresentadas pelo Deputado, ainda em 2016.

1.4. Em seu pedido de reanalise, o Deputado alegou que as providências de arquivamento, com
o indeferimento das nulidades, não teriam esclarecido as denúncias ao processo, bem como teriam se
baseado em parecer com viés ideológico e subje�vo.

1.5. Em razão da demanda con�da no O�cio nº 250/2019, e pelo fato de que, à época, tais
denúncias de irregularidades não terem sido subme�das à apreciação da Auditoria Interna,  o Presidente
do Incra, por meio do Despacho 5511392, solicitou à Auditoria uma ação de controle sobre os
procedimentos administra�vos pra�cados no processo 54220.001201/2004-09.

1.6. O ato inaugural da Auditoria ocorreu por meio do O�cio 7302/2020, de 07/02/2020, com a
requisição formal do processo 54220.001201/2004-09. Em 26/03/2020, o relatório com os
ques�onamentos preliminares da Auditoria foram subme�dos para as manifestações da SR(11)RS e da
Diretoria de Governança Fundiária - DF. Após as manifestações das unidades diligenciadas, apresenta-se
este Relatório Conclusivo da Auditoria Interna, resultado da ação de controle no processo
54220.001201/2004-09.

2. DAS DENÚNCIAS DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO 54220.001201/2004-
09, REFERENTE À TITULAÇÃO DE MORRO ALTO.

2.1. Por meio do O�cio 463/2016, de 16 de setembro de 2016, o Deputado Federal Alceu
Moreira dirigiu-se ao Incra para solicitar que a Autarquia reconhecesse nulidades no procedimento
administra�vo 54220001201/2004-09, que trata do reconhecimento do território de Morro Alto (RS), em
razão de diversas supostas irregularidades e situações relatadas pelo parlamentar e que, no seu
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entendimento, seriam passíveis de promover a anulação de atos administra�vos pra�cados pelo Incra no
referido processo de reconhecimento.

2.2. Em síntese, de acordo com a representação, o Incra, para a elaboração do Relatório de
Iden�ficação e Delimitação - RTID, teria u�lizado, de forma açodada e sem maiores análises técnicas, um
estudo antropológico acadêmico, in�tulado  “Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade,
Iden�cidade, territorialidade e Direitos Cons�tucionais”, e que estaria eivado de vícios, ou seja, não seria
um estudo idôneo suficiente para permi�r a conclusão pelo reconhecimento do território quilombola.

2.3. De acordo com a denúncia, o estudo antropológico teria sido produzido pelos próprios
interessados na demarcação, com prejuízo à imparcialidade, à impessoalidade, à publicidade e à
moralidade. Além disso, o estudo teria reconhecido como remanescente de quilombo uma área que seria
maior que aquela efe�vamente ocupada.

2.4. No que diz respeito ao conflito de interesse na produção do estudo antropológico, foi
apontado que o grupo de trabalho que teria sido designado para elaboração do estudo não foi
selecionado mediante procedimento sele�vo, que a inicia�va da elaboração do estudo teria par�do de
demanda do Movimento Negro Unificado – MNU - que também teria par�cipado ou contribuído
efe�vamente nas a�vidades do Grupo de Trabalho.

2.5. O primeiro apontamento sobre o conflito de interesse decorre de citação, nos
agradecimentos efetuados no estudo antropológico, ao Prof. Dr. José Carlos dos Anjos, integrante do
MNU, e à presença constante nos militantes do MNU. A denúncia assinala ainda que integrante do
Movimento, José Itarajara Duarte Ferreira, teria auxiliado na coleta de dados em Morro Alto. 

2.6. O segundo apontamento do suposto conflito de interesse foi que, em sua tese de
doutorado, Cín�a Beatriz Muller, que também atuou na elaboração do estudo antropológico, afirmou
que, a par�r de pressão exercida pelo agente do Movimento Negro Unificado, o sr. Arnaldo Ba�sta
passou a integrar o �me de historiadores do Grupo de Trabalho responsável pelo estudo.

2.7. O terceiro apontamento  de conflito interesse foi que a Sra. Cín�a Beatriz Muller e Rodrigo
de Azevedo Weiner, que atuaram na elaboração do estudo antropológico, seriam �dos como sócios
fundadores da Associação Comunitária Rosa Osório Marques, conforme cópia notarial emi�da pelo O�cio
de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Osório, e acostada à denúncia. De acordo com a
denúncia, essa associação reivindica o reconhecimento de Morro Alto como território remanescente de
quilombo. Assim, estaria configurado o interesse dos citados na delimitação e demarcação do território
quilombola de Morro Alto, afetando a idoneidade do estudo antropológico para embasar as peças
técnicas do Incra.

2.8. O quarto apontamento de suspeição teria sido o fato de que a Sra. Daisy Macedo de
Barcellos, coordenadora dos trabalhos que resultaram no estudo antropológico, teria par�cipado na
elaboração do estatuto da Associação Comunitária Rosa Osório Marques, que reivindica a área objeto do
estudo, tendo como evidência dessa atuação um trecho da dissertação de doutorado da Sra. Cín�a
Beatriz Muller, bem como afirmações da Sra. Daisy Barcellos  em depoimento à CPI Funai/Incra.

2.9. A denúncia também suscita a quinta suspeição de conflito de interesse, com base em
depoimento de residente de Morro Alto, que o chefe da Associação interessada na demarcação, o Sr.
Wilson Marques Rosa, acompanhava a antropóloga responsável pela pesquisa para a visitação das
residências.  Além disso, também com base em depoimentos à CPI, a denúncia acusa que nenhum
morador não afrodescendente da região teria sido visitado pelo grupo de trabalho que elaborou o estudo
antropológico.

2.10. A denúncia, com base em depoimentos à CPI, apresenta relatos de que uma suposta
servidora do Incra reivindicava a demarcação do território de Morro Alto como remanescente de
quilombo. No caso, o depoimento menciona D. Ieda Ramos e afirmou sobre a existência de um suposto
vídeo, publicado em 06/10/2011, em que a tal Ieda afirmaria ser quilombola de Morro Alto e afirmaria
ser associada, representando a Associação.

2.11. Sobre a Sra. Ieda Ramos, quando da análise dos autos, esta Auditoria iden�ficou que
possivelmente se tratava de representante de convênio entre o Incra e a UFGS. Isso porque, da ata da
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segunda reunião da Comissão ins�tuída pelo Incra para tratar de Morro Alto, de 11/04/2005, percebe-se
que houve deliberação para o envolvimento de pessoas não servidoras do Incra, tendo em vista que foi
tomada a decisão de criar grupos de trabalho específicos.  Dentre os grupos de trabalho, estaria o de
levantamento socioeconômico, que incluiria representantes de convênio do Incra com a UFRGS.  Nesse
contexto, a referida ata informa que par�cipou da reunião a Sra. Ieda Cris�na Alves Ramos, como
representante de convênio do Incra com a UFRGS.

2.12. Com base em depoimento à CPI, a representação assinala que a população de Morro Alto
não foi consultada ou alertada que, com a efe�vação do reconhecimento e demarcação do território
remanescente de quilombo de Morro Alto, a �tulação da terra seria cole�va. E que, ao tomarem
conhecimento dessa condição, 78% da população teria passado a ser contra o reconhecimento e
demarcação do território quilombola de Morro Alto.  Além disso, outra evidência sobre o
desconhecimento da população sobre a �tulação cole�va foi apontada na tese de doutorado da Sra.
Cín�a Beatriz Muller, a qual cita apenas uma única vez o debate sobre a posse cole�va da terra, em uma
reunião que teria ocorrido no dia 18/08/2001, com a par�cipação de apenas 27 dos 920 membros da
comunidade.

2.13. A representação, tomando como base depoimentos à CPI, levanta suspeitas de que o Sr.
Wilson Marques da Rosa, líder da Associação, não residiria em Morro Alto e que pessoas de fora da
comunidade eram arregimentadas para se passarem como interessados no pleito, mediante supostas
promessas de bene�cios, como residências.

2.14. No que diz respeito à atuação do Incra no processo, a denúncia afirma, em síntese, que o
Incra reconheceu, de forma açodada e sem análise técnica aprofundada, a existência de um quilombo em
uma localidade que jamais atenderia aos quesitos, com base em relatório antropológico cuja elaboração
foi eivada de conflitos de interesse, dada a influência dos interessados no Grupo de Trabalho responsável
pela condução de tal relatório.

2.15. De acordo com a denúncia, a equipe técnica do Incra, em uma única reunião, realizada em
20 de abril de 2005, colocou em discussão e aprovou o estudo antropológico, de 488 páginas,
coordenado pela antropóloga Daisy Macedo de Barcelos, como parte do processo administra�vo de
demarcação do território de Morro Alto. 

2.16. Além disso, o Incra teria considerado para a delimitação do território apenas as
informações constantes do estudo antropológico que estaria eivado de vícios de conflito de interesses.  O
Superintendente Regional do Incra teria até cons�tuído Grupo de Trabalho para já realizar o
cadastramento dos ocupantes e/ou possuidores de �tulos incidentes na área de Morro Alto, com a
respec�va no�ficação dos posseiros, sem a realização de quaisquer estudos prévios realizados pela
própria Autarquia.

2.17. A denúncia alega que compete à Fundação Cultural Palmares a cer�ficação por auto-
reconhecimento de comunidades quilombolas, mas que isso não pode ser pretexto para o Incra deixar de
observar os procedimentos técnicos e avaliar os requisitos que são próprios das etapas de iden�ficação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e �tulação das terras.

2.18. A denúncia alega que o Incra, em uma única reunião, teria, de forma genérica, sem
apresentar as devidas razões e mo�vações, rejeitado todas as contestações apresentadas e pareceres
técnicos produzidos contra a demarcação de Morro Alto como território quilombola.

2.19. Após o relato das supostas irregularidades, o Sr. Deputado solicitou  ao Incra:

2.19.1.  Nulidade da incorporação do estudo antropológico “Comunidade Negra de Morro Alto,
historicidade e territorialidade” ao procedimento administra�vo 54220.001201/2004-09;

2.19.2.  A nulidade do Relatório de Iden�ficação e Delimitação produzido, na medida que teria se
resumido a transcrever o referido estudo antropológico;

2.19.3.  A nulidade do julgamento das defesas administra�vas apresentadas;

3. DOS VÍCIOS NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO INCRA PARA A APURAÇÃO DAS
DENÚNCIAS APONTADAS NO OFÍCIO Nº 463/2016.
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3.1. Em razão dos itens 4.2, 4.3 e 4.4 da Nota Técnica /2020/DFQ-1/DFQ/DF/SEDE/INCRA
(5910404), de 20/03/2020, entendemos como importante incluir tópico neste Relatório com
considerações sobre o tratamento no âmbito dos processos administra�vos até então cons�tuídos no
âmbito da Autarquia para apurar as supostas irregularidades apontadas ao Incra por meio do O�cio nº
463/2016.

3.2. A denúncia, consubstanciada no O�cio nº 463/2016, foi protocolada no Incra no dia
16/09/2016 e, com isso, foi cons�tuído, em 24/10/2016, o processo 54000.000966/2016-41, pela
Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária, hoje Diretoria denominada de Diretoria de Governança
Fundiária, que é a Diretoria do Incra responsável pelas polí�cas da Autarquia referentes à população
quilombola.

3.3. Ao recepcionar a denúncia e cons�tuir o processo 54000.000966/2016-41,que até então
não consis�a em medidas de apuração das irregularidades em âmbito correcional, o Diretor de
Ordenamento da Estrutura Fundiária, mediante o Despacho 328/2016 (fl. 162), de 10/11/2016,
encaminhou os autos desse processo ao Gabinete da Presidência do Incra, visando a adoção das medidas
para apurar as denúncias de possíveis irregularidades nos procedimentos para a elaboração do RTID de
Morro Alto.

3.4. No âmbito do Gabinete da Presidência, especificamente na Divisão de Procedimentos
Disciplinares – GABT-1, decidiu-se por propor  o encaminhamento dos autos para a Procuradoria Federal
Especializada-PFE, para análise e manifestação. Aqui, trata-se do juízo de admissibilidade da denúncia.

3.5. Neste ponto, é importante mencionar o sistema de correição do Poder Execu�vo Federal,
regulamentado pelo Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005. De acordo com esse Decreto, as unidades
específicas de correição nas autarquias, dentre elas o Incra, são consideradas unidades seccionais do
Sistema de Correição do Poder Execu�vo Federal, conforme transcrito a seguir:

Art. 2º Integram o Sistema de Correição:

I - a Controladoria-Geral da União, como Órgão Central do Sistema;

II - as unidades específicas de correição para atuação junto aos Ministérios, como unidades
setoriais;

III - as unidades específicas de correição nos órgãos que compõem a estrutura dos Ministérios, bem
como de suas autarquias e fundações públicas, como unidades seccionais;

3.6. O Decreto nº 5.480/2005 estabeleceu que deveria ser criada no âmbito dos órgãos e
en�dades uma unidade específica de correição, com DAS de nível 4, conforme se depreende do art. 7º:

Art. 7º Para fins do disposto neste Decreto, os Ministros de Estado encaminharão, ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo de trinta dias, a contar da publicação deste Decreto,
proposta de adequação de suas estruturas regimentais, sem aumento de despesas, com vistas a
des�nar um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 4, para
as respec�vas unidades integrantes do Sistema de Correição.

 

3.7. Apesar de a determinação para cons�tuição de unidade específica de corregedoria no
âmbito do Incra ser de 2005, a Corregedoria-Geral do Incra somente foi ins�tuída em 2017, mediante o
Decreto nº 8.955, de 11 de janeiro de 2017:

Art. 2º O INCRA possui a seguinte estrutura

organizacional:

...

II - órgãos seccionais:

...

d) Corregedoria-Geral

3.8. Quando da denúncia encaminhada pelo O�cio nº 463/2016, como não havia unidade
específica de correição, os assuntos correcionais eram tratados no âmbito da autarquia pela Portaria
Incra nº 191, de 30 de junho de 2009, pela qual havia a competência do Chefe de Gabinete da
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Presidência do Incra, Procurador-Chefe, Diretores e Superintendentes para instaurar comissões de PAD,
comissões de sindicância acusatória e inves�gatória:

Art. 5º Compete ao Chefe de Gabinete da Presidência do INCRA, Procurador-Chefe da Procuradoria
Federal Especializada junto ao INCRA, Diretores de Gestão Administra�va, de Gestão Estratégica, de
Ordenamento da Estrutura Fundiária, de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de
Assentamento, de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento, e aos Superintendentes Regionais,
instaurar e julgar procedimentos disciplinares, com o obje�vo de apurar as irregularidades ocorridas
no âmbito de suas respec�vas áreas de atuação, conforme o disposto no Regimento Interno desta
Autarquia.

3.9. Além disso, essa Portaria designava à Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra, na
Sede e nas Superintendências Regionais, a competência para proceder a análise e pronunciamento
visando subsidiar a tomada de decisão da autoridade, inclusive de sugerir a instauração de sindicância de
cunho inves�gatório, visando à iden�ficação da autoria e da materialidade das irregularidades
denunciadas:

Art. 11. Caberá à Procuradoria Federal Especializada junto ao INCRA - PFE/INCRA, na Sede ou nas
Superintendências Regionais, ao receber a denúncia ou o termo de representação, proceder à
análise e pronunciamento visando subsidiar a tomada de decisão da autoridade administra�va
competente, quanto ao juízo de admissibilidade.

§ 1º Caso haja indício de conduta an�é�ca e/ou imoral do servidor, a PFE/INCRA deverá sugerir o
envio para a Comissão de É�ca do INCRA.

§ 2º Havendo indício de infração administra�va,sugerir:

I - a instauração de Sindicância de Cunho Inves�gatório, visando à iden�ficação da autoria e da
materialidade das irregularidades denunciadas;

II - a instauração de sindicância de cunho acusatório se iden�ficada a autoria e a materialidade, e a
infração disciplinar ensejar a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30
(trinta) dias, em tese, conforme art. 145, II, da Lei nº 8.112/1990;

III - a instauração de processo administra�vo disciplinar se iden�ficadas a autoria e a materialidade,
e a infração disciplinar ensejar a aplicação de penalidade mais grave, em tese, de acordo com o art.
146 da Lei nº 8.112/1990;

IV - a instauração de processo administra�vo disciplinar de rito sumário, se a denúncia se referir à
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo ou inassiduidade
habitual, em conformidade ao disposto nos arts. 133 e 140 da Leinº 8.112/1990.

3.10. Isso posto, é possível estabelecer que o rito vigente à época da denúncia,em 2016
(considerando que a Corregedoria-Geral do Incra somente foi ins�tuída em 2017): era atribuída
competência à PFE/Incra para realizar o juízo de admissibilidade da denúncia e recomendar o tratamento
devido, cabendo ao Gabinete da Presidência, aos diretores, aos superintendentes instaurar e julgar os
procedimentos disciplinares.

3.11. Em análise dos autos do processo 54000.000966/2016-41, observa-se que a PFE na
Superintendência do Rio Grande do Sul, unidade da ocorrência dos supostos atos irregulares, foi que
realizou o juízo de admissibilidade, cujo resultado foi consignado no Parecer 2/2017/CGT/PFE-Incra-Sede
(fls. 166 a 198), de 02/01/2017, emi�do a poucos dias antes de criação da Corregedoria-Geral do Incra
(11/01/2017). O primeiro Corregedor-Geral do Incra foi nomeado posteriormente, mediante a Portaria nº
175, de 21 de março de 2017.

3.12. No referido parecer, a PFE indica a existência de indícios de irregularidades na denúncia,
listando-os nos subitens 4.1 a 4.3:

4.1) o procedimento adotado pela SR(11)RS para iden�ficar e delimitar o Território da Comunidade
“Morro Alto”, como remanescente de quilombo não atendeu os requisitos da legislação per�nente,
uma vez que se limitou a u�lizar na integra as conclusões constantes e uma obra publicada em
decorrência de umestudo acadêmico. Por consequência, existe a possibilidade do Processo
Administra�vo nº54220.001201/2004-09, que trata do assunto, estareivado de vício de legalidade,
portanto, nulo;

4.2) aludido processo nº 54220.001201/2004-09 resultou na des�nação de mais de 4,5 mil hectares
de terra a uma associação privada, sob o falso argumento de tratar-se o território de um
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“remanescente de quilombo”;

4.3) ocorreram possíveis irregularidades pra�cadas por servidores do Incra que cons�tuem ilícitos
administra�vos, e devem ser apuradas por meio de procedimento disciplinar adequado.

3.13. Ao vislumbrar possível vício de legalidade e de possíveis irregularidades pra�cadas, a PFE,
no referido parecer, recomendou a instauração de comissão de sindicância inves�gatória, nos termos do
item 10:

10. Logo, tendo a autoridade competente o poder-dever de determinar a apuração dos fatos
denunciados, por força dos princípios da busca pela verdade real e da autotutela, bem como do
disposto no art. 143 da Lei8.112/90, sugiro a instauração de uma Comissão de Sindicância
Inves�gatória, com o fim de melhor iden�ficar a materialidade dos fatos denunciados nos autos e
apontar os prováveis responsáveis pela ocorrência das irregularidades que forem constatadas.

 

3.14. Assim, houve o juízo pela admissibilidade da denúncia, e a recomendação de sindicância
inves�gatória para apurar se os fatos efe�vamente ocorreram e se exis�ram as irregularidades, bem
como apontar os eventuais responsáveis. Na seqüência, provavelmente em razão de se ter já cons�tuída
a Corregedoria-Geral, o Chefe de Gabinete da Presidência, mediante despacho de 08/12/2017,
encaminhou os autos do processo 54000.000966/2016-41 à Corregedoria, para a análise e para a adoção
de providências, e, assim, encerrou-se o trâmite do processo 54000.000966/2016-41.

3.15. Nesse período, o Sistema de Correição do Poder Execu�vo Federal era regulamentado pela
Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006. Essa portaria não estabelecia em detalhes os ritos
referentes à sindicância inves�ga�va, mas estabeleceu que a sindicância inves�gatória é um ato
preparatório, preliminar sumário, sendo prescindível a observância dos princípios cons�tucionais do
contraditório e da ampla defesa. Além disso, es�pulou que nas unidades seccionais a apuração de
irregularidades deveria observar as normas internas acerca da matéria, o que, no caso do Incra, seria a
Portaria INCRA nº 191/2009.

3.16. É importante destacar que a sindicância inves�gatória não pode resultar em penalidade.
Assim, a primeira conclusão desta Auditoria Interna sobre o processo 54000.000207/2017-60 é que o
mesmo não está propriamente enquadrado no art. 65 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, como alega
a Nota Técnica 809 (5910404), que segundo a qual seria necessário fato novo para a revisão de processos
administra�vos que resultem em sanções. O processo 54000.000207/2017-60 trata de mera sindicância
inves�gatória, a qual não pode resultar em sanção. O resultado esperado dessa sindicância inves�gatória
deveria ter sido tão somente apurar se houve de fato a irregularidade (materialidade), iden�ficar a
autoria (os prováveis responsáveis) e eventualmente o envolvimento do servidor ou servidores.

3.17. A ata de instalação da comissão de sindicância inves�gatória data de 23/02/2017. Desde
então, em 06/03/2017 foi elaborada a Ata de Trabalho nº 01. Em 08/03/2017, foi expedida a Ata de
Trabalho nº 002. Em13/03/2017, foi proferida a Ata de Trabalho nº 003. Nessa úl�ma ata, 21 dias após a
abertura dos trabalhos, a Comissão de sindicância decidiu por converter os trabalhos inves�gatórios em
análise técnica e jurídica dos setores especializados na matéria, com o fim de se pronunciarem
conclusivamente  acerca da regularidade ou não dos fatos constantes da denúncia.

3.18. Em concordância com a comissão sindicante, o Presidente do Incra à época converteu os
trabalhos de sindicância inves�gatória em “análise técnica e jurídica de setores especializados na
matéria”, nos termos da Decisão nº 003/2017/P, de 20/03/2017. Em princípio, o procedimento de
conversão de sindicância não encontra previsão na legislação vigente. Houve um juízo formal de
admissibilidade, a par�r de então caberia a Comissão apresentar relatório conclusivo sobre a
materialidade e autoria no contexto de uma inves�gação preliminar, que é a função da sindicância
inves�gatória.

3.19. Em análise dos regulamentos da Controladoria-Geral da União, responsável pelo sistema
correcional do Poder Execu�vo, não se constata nenhum norma�vo pelo qual uma Comissão de
Sindicância Inves�gatória pode abdicar do cumprimento de suas atribuições e ser conver�da em análise
técnica e jurídica de áreas diversas. Em princípio, não se localizou na seara correcional esse procedimento
de “análise técnica e jurídica” decorrente de juízo de admissibilidade de denúncia. Dessa forma,
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recomenda-se à Corregedoria-Geral que  emi�a pronunciamento sobre a regularidade desses atos,
decorrentes da Ata de Trabalho nº 003.

3.20. Entendemos que essa avaliação da CGE também se faz relevante pelo fato de que, ao que
parece, a decisão de conversão não contou com a análise prévia ou assen�mento de �tular da
Corregedoria-Geral, pois consta dos autos, nesta fase, apenas a Informação nº 19/2017, de 17/03/2017,
assinada pela Assistente da Corregedoria-Geral.

3.21. Como dito anteriormente, a Portaria CGU nº 335/2006, que regulamentava as a�vidades
do Sistema de Correição do Poder Execu�vo Federal, não estabelecia em detalhes os ritos referentes à
sindicância inves�ga�va, porém definia que, nas unidades seccionais a apuração de irregularidades
deveriam observar as normas internas acerca da matéria, o que, no caso do Incra, seria a Portaria INCRA
nº 191/2009.

3.22. Pelo art. 16 da Portaria nº 191/2009, as comissões de sindicância inves�gatórias seriam
compostas por pelo menos um servidor que possuísse conhecimento técnico ou formação compa�vel
com o objeto de apuração, nos termos transcritos do art. 16:

Art. 16. As Comissões de Sindicância de cunho inves�gatório serão compostas, preferencialmente,
por dois servidores, devendo pelo menos um servidor possuir conhecimento técnico ou formação
compa�vel com o objeto de apuração.

3.23. Ademais, era possível à Comissão solicitar assistência de técnicos e peritos, nos termos do
art. 31:

Art. 31. Quando a Comissão iden�ficar a necessidade de ter assistência de técnicos e peritos, deverá
solicitar à autoridade instauradora a sua designação, que se procederá por meio de portaria
publicada no Bole�m de Serviço.

3.24. Isso dito, causa estranheza que, a luz dos procedimentos administra�vos norma�zados, a
atuação da Comissão de Sindicância tenha sido conver�da em análise técnica, pois a Comissão deveria
ser composta por servidor de conhecimento técnico e poderia consultar peritos e técnicos com vistas a
subsidiar o pronunciamento conclusivo sobre a materialidade e autoria dos fatos objeto da denúncia,
uma vez que houve o juízo formal de admissibilidade. Aliás, por entendimento do art. 33 da Portaria
nº191/2009, a comissão de sindicância deveria apresentar relatório conclusivo:

Art. 33. Os Relatórios Finais das Comissões de Sindicância de cunho inves�gatório devem ser
conclusivos quanto à materialidade e autoria, indicando de forma clara e obje�va a irregularidade
iden�ficada, os nomes, os cargos e as matrículas dos prováveis responsáveis pela ocorrência de
cada uma.

3.25. Apesar do juízo de admissibilidade pela denúncia, as manifestações técnicas decorrentes
da conversão Decisão nº 003/2017/P, foram encaminhadas para pronunciamento da PFE-Incra e não da
Corregedoria-Geral, conforme se depreende da Cota nº93/2017, de 19/06/2017. Como resultado da
análise, a PFE/RS se pronunciou por meio do Parecer 113/2017, de 25/10/2017, opinando pela
regularidade jurídica do procedimento de reconhecimento do território quilombola de Morro Alto e
também pela ausência de indisciplina que jus�ficassem a abertura de sindicância ou procedimento
disciplinar. É preciso avaliar se esse pronunciamento, no que se refere a matéria disciplinar, não seria de
competência Corregedoria-Geral.

3.26. Caberia a Comissão decidir pela improcedência ou não da denúncia. Se não a comissão
então cons�tuída, que se buscasse incrementar a comissão com membros capacitados ou com subsídio
de pareceres, conforme previa o regulamento.Todavia, a Corregedoria-Geral, por meio do Despacho
002/2018, de11/04/2018, assinalando que, diante das considerações técnicas e jurídicas, determinou o
arquivamento da denúncia. Ocorre que não houve pronunciamento pela Corregedoria do mérito das
denúncias e nem parecer conclusivo da comissão.

3.27. Isso revela que não é per�nente a afirmação do item 4.3 da Nota Técnica nº
809/2020/DFQ-1/DFQ/DF/SEDE/INCRA de que todos os ques�onamentos foram exauridos.

3.28. Portanto, considerando que, em princípio, inexiste a figura de conversão de sindicância
inves�ga�va em apuração “técnica e jurídica”, considerando que houve o juízo pela admissibilidade da
denúncia,   que a comissão deveria conter pessoas habilitadas ou que poderia recorrer a pareceres e
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peritos,  que caberia a comissão emi�r relatório conclusivo, entendemos que há circunstâncias relevantes
que merecem recomendação à Corregedoria-Geral do Incra para que avalie os fatos narrados neste
tópico, para as providências que julgar per�nentes.

4. DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA DEFINIÇÃO DA TERRA REIVINDICADA E DA
CAPACIDADE REPRESENTATIVA DA ASSOCIAÇÃO.

4.1.  O ponto central da iden�ficação e delimitação para �tulação de terra como pertencente à
remanescente de quilombo é o Relatório Técnico de Iden�ficação - RTID, que deve ser elaborado por
unidade técnica do Incra, manifestando-se sobre a área de fato e de direito que será reconhecida para
demarcação como território quilombola, considerando, para tanto, a metodologia estabelecida em
regulamento próprio.

4.2. É preciso assinalar que esse estudo de definição da terra reivindicada deve ser precedido
de reuniões com a comunidade interessada. Desde a edição da Instrução Norma�va nº 16, de 24 de
março de 2004, pela qual foi iniciado o procedimento de delimitação do território de Morro Alto, até a
Instrução Norma�va nº 57, de 20 de outubro de 2009, que é a regulamentação vigente no momento, o
Incra tem estabelecido que o processo de �tulação quilombola deve ser precedido de reuniões entre a
comunidade e os técnicos do Incra, a fim de apresentar à população interessada os procedimentos que
serão adotados pela Autarquia para fins da �tulação como terra de remanescente de quilombo.

4.3. O Superintendente Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul emi�u, em
29/03/2005, a Ordem de Serviço nº 24, cons�tuindo comissão composta de servidores da Autarquia para
realizarem os procedimentos administra�vos de iden�ficação, de reconhecimento, de delimitação, de
demarcação e de �tulação defini�va das terras ocupadas por remanescentes da Comunidade de Morro
Alto.

4.4. Conforme teor da ata da primeira reunião da Comissão, realizada em 20/04/2005, é
possível aduzir que se tomou como base do processo o território definido pelo estudo antropológico ora
ques�onado, com área de 4.632,2ha, como sendo área a ser inicialmente trabalhada no Relatório Técnico
que deveria ser produzido pela Comissão do Incra.

4.5. O primeiro apontamento da Auditoria Interna, ainda em caráter preliminar,  foi que não
teria sido observado o art. 8º da IN INCRA 16/2004, vigente à época, pois a verificação do território
reivindicado, para fins de iden�ficação e delimitação, não teria sido precedida de reuniões com a
comunidade de Morro Alto, com a par�cipação dos representantes dessa comunidade e dos técnicos da
SR(11)RS, pois não teria se constatado nos autos atas do Incra sobre reuniões com tal finalidade, para
esse período de definição da terra reivindicada.

4.6. Na Ata da primeira reunião da Comissão ins�tuída pela Superintendência mediante a
Ordem de Serviço nº 42/2005, realizada em 20/04/2005, ficou definido que, para dar início as a�vidades,
seria agendada reunião com a Associação Comunitária Rosa Osório Marques com a finalidade de
explanar e acordar com a comunidade as ações que seriam desenvolvidas pelo Incra para a �tulação de
Morro Alto.

4.7. Em 04/02/2011, quando já estava vigente a IN INCRA nº 57/2009, teria ocorrido uma
reunião na Comunidade Quilombola de Morro Alto, entre os integrantes da direção da Associação
Comunitária Rosa Osório Marques e técnicos do Incra, com a finalidade de apresentar e informar à
diretoria da associação acerca da finalização da elaboração do RTID. Porém, dessa mesma ata é possível
aferir que, quando dessa reunião, o território já estava delimitado em 4.565,43 ha, com base no estudo
antropológico realizado por convênio entre a Fundação Cultural Palmares e a UFRGS, em 2002, e que
também foi copiado na integralidade para compor o Relatório Antropológico do RTID.

4.8. Pelo que se depreende, a Associação Rosa Osório Marques  teria sido comunicada sobre a
decisão do território delimitado. É possível que as demais partes interessadas, que não a Associação
pleiteante, somente tomaram conhecimento oficial das decisões no âmbito do processo após as
no�ficações oficiais realizadas pelo Incra. Os resultados da CPI Incra/Funai encaminhados ao Incra
também indicam suspeitas de que a comunidade não foi previamente comunicada sobre a �tulação
cole�va, bem como indicam que a maioria não concordaria com esse modelo de �tulação.
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4.9. Sem a �tulação cole�va não há como oficializar o território remanescente de quilombo de
Morro Alto. Assim, ainda na etapa do RTID, seria preciso que o Incra �vesse essa questão superada, ou
seja, se há de fato a manifestação de interesse da Comunidade, até mesmo porque é preciso considerar
que a Associação, apesar das finalidades inscritas no seu estatuto, não consta no processo indica�vo do
quan�ta�vo de associados ou elementos formais de sua representa�vidade, para além do seu próprio
estatuto. Não há um documento de parte da comunidade sobre delegação de competência
representa�va à Associação.

4.10. Instadas a se manifestarem pela Auditoria, as unidades técnicas apresentaram o O�cio nº
1236 (5910235), a Nota Técnica nº 809/2020 e a Nota Informa�va 3021 (6563502), as quais serão a
seguir transcritas e consideradas para o pronunciamento conclusivo desta ação de controle.

4.11. Por meio do O�cio nº 1236 (5910235), a Superintendência Regional do Incra no Rio Grande
do Sul apresentou a seguinte manifestação:

O Relatório conclui que, em desacordo com o que determinam tanto a IN n.º 16/2004, vigente à
época, quanto a IN nº 57/2009, atualmente em vigor, o estudo de definição de território
reivindicado para Comunidade Quilombola deve ser precedido de reuniões com a comunidade
afetada ou interessada, da forma mais ampla possível. As reuniões ocorridas com segmentos da
comunidade, como a Associação Rosa Osório Marques, não sa�sfazem a exigência das normas
referidas, posto que carecem de um caráter de amplitude para a toda a Comunidade de Morro Alto,
tendo reunido tão somente um grupo específico de lideranças, o que, a nosso ver, está demonstrado
de forma inequívoca. 

4.12. Por meio da Nota Técnica nº 809/2020, a Divisão DFQ-1, da Coordenação-Geral de
Regularização de Territórios Quilombolas, da Diretoria de Ordenança Fundiária apresentou a seguinte
manifestação:

O relatório preliminar aponta que o INCRA tomou como base do processo de regularização fundiária
o território definido pelo estudo antropológico, contratado por meio de convênio pela Fundação
Cultural Palmares (FCP), quando essa de�nha a atribuição de �tulação, sem a realização de reunião
inicial com a comunidade pleiteante para "verificação" ou "definição" do território reivindicado. Por
isso, não teria sido observado o art. 8º da IN INCRA 16/2004, vigente à época. No item 3.1.8,
sinte�za: "desde a cons�tuição dessa Comissão até a apresentação do RTID não se constatou nos
autos atas de reuniões entre os técnicos do Incra e a comunidade de Morro Alto para a verificação
do território reivindicado". 

A conclusão da auditoria não leva em consideração as informações prestadas pela SR-11 em
relatório e seus anexos juntado às fls. 44-106 (SEI 0173360) que descrevem o trâmite do processo de
regularização fundiária de Morro Alto quando de sua passagem ao INCRA. Como detalhado nas
manifestações técnicas no bojo do presente processo (fls. 44-106 e 113-176, SEI 0173360), o estudo
foi recepcionado pelo INCRA quando da passagem das atribuições de �tulação fundiária para a
autarquia agrária. 

O auditor, em seu relatório preliminar, sugere que deveria ser aplicado o ar�go 8º da IN INCRA
16/2004 para "verificação" do território, portanto desconsidera o estudo sócio-antropológico feito
pela FCP, estudo esse que supera as exigência da então vigente IN 16/2004, pois esta nem sequer
exigia a realização de um estudo antropológico. Os ar�gos 8º e 9º da IN 16/2004 se referem aos
procedimentos para iden�ficação dos territórios quilombolas que seriam �tulados. A iden�ficação
era feita por profissionais do campo das ciência agronômicas e cartográficas, a par�r do
apontamento da comunidade pleiteante. Assim, exis�ndo uma peça técnica que supera as exigência
da então norma vigente para iden�ficação dos territórios e que estabelecia a relação de vínculo da
comunidade com a área, por que deveria o INCRA realizar outro trabalho de iden�ficação territorial,
quando era ausente regra de transição que determinasse a realização de novo estudo? Como
destacou a Procuradora Federal do Incra/RS em seu parecer conclusivo do RTID de Morro Alto (SEI n.
0785087, fl. 1455, 54220.001201/2004-09):

Note-se, inicialmente, que este processo iniciou-se sob a égide de outras norma�vas (n. 16/2004 e n.
20/2005) que sucessivamente foram sendo subs�tuídas até a recente IN n. 57/2009, não tendo a
norma�va nova e vigente o caráter reformatório dos atos administra�vos que já foram executados
segundo as normas vigentes de então.

Com a entrada em vigência da IN 20/2005, agregaram-se maiores exigências ao procedimento de
iden�ficação do território, as quais foram cumpridas pela SR-11, conforme atestam o PARECER
AGU/PGF/PFE N.034/2011 constante no processo 54220.001201/2004-09 (SEI 0785087). O processo
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de elaboração das demais peças do RTID foi acompanhado pelo Ministério Público Federal (MPF),
que apoiou na mediação entre o INCRA e a comunidade reivindicante. Algumas reuniões para tratar
da finalização do RTID e da definição da área iden�ficada foram mediadas pelo MPF haja vista que
a comunidade informava que seus ancestrais ocupavam área maior que aquela do estudo
antropológico e também devido a existência de grande número de ocupantes na área levantada
pelo estudo. Reunião de apresentação das peças foi realizada no dia 23 de julho de 2010, mediada
pelo MPF (fls. 271-274 do processo 54220.001201/2004-09),  e reunião final de aprovação do RTID
foi realizada em 04 de fevereiro de 2011 junto à associação representa�va quilombola (fl. 275 do
processo 54220.001201/2004-09).

Portanto, entende-se que na ausência de regra de transição que determinasse ao INCRA a obrigação
de realizar novamente a iden�ficação do território, conforme rezam os ar�gos 8º e 9º da IN INCRA
16/2004 para os novos processos abertos, o processo iniciado pela FCP teve con�nuidade a par�r
das peças técnicas já existentes. 

Também afirma a Auditoria que apenas a Associação Rosa Osório Marques, e não propriamente a
comunidade, tenha sido ouvida sobre a definição do território a ser iden�ficado pelo RTID.
Prossegue aventando que os resultados da CPI Incra/Funai indicam suspeitas de que a comunidade
não foi previamente comunicada sobre a �tulação cole�va, bem como indica que a maioria não
concordaria com esse modelo de �tulação. O auditor interno opera uma separação entre a
associação representa�va da comunidade quilombola e a própria comunidade, separação exó�ca
ao processo de regularização fundiária de territórios quilombolas. O Decreto 4.887/2003 estabelece
que as comunidades serão representadas por suas associações legalmente cons�tuídas (Parágrafo
único do art.17), sendo os �tulos expedidos em nome dessas en�dades. 

Conforme essa Coordenação expressou na INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 20/2017 - INCRA/DFQ (fls.
113-176, 0173360) em seu item 2.4, não se encontram nos autos do processo de regularização
fundiária nenhuma manifestação de quilombolas contestando ou solicitando arquivamento do
pedido de regularização com base no Decreto 4.887/2003. O Incra pode receber, a qualquer tempo,
solicitação de arquivamento por parte da associação representa�va ou manifestação de individuos
do grupo expressando desacordo com a �tulação nos moldes do supramencionado decreto. A
polí�ca de regularização de território quilombola não tem caráter compulsório para essa população.
A eventual existência de famílias da comunidade que não estejam de acordo com a �tulação nos
moldes do Decreto 4.887/2003 não tem o condão de invalidar o RTID, mas demanda papel
conciliatório da autarquia, entre os quilombolas que pleiteiam a �tulação cole�va e aqueles que
querem deter suas ocupações de maneira individualizada. A necessidade de conciliar os diferentes
interesses incidentes sobre a área iden�ficada como sendo ocupada pelo grupo autorreconhecido
como quilombola de Morro Alto tem sido apontada pelo Serviço Quilombola da SR-11 e por essa
DFQ.

4.13. Por meio da Nota Informa�va 3021 (6563502), a Coordenação-Geral de Regularização
Fundiária apresentou a seguinte manifestação:

O estudo “Comunidade Negra do Morro Alto, Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos
Cons�tucionais” foi realizado no período de agosto de 2001 a outubro de 2002 e foi aprovado em
2003, por meio do “Parecer técnico conclusivo do relatório sobre a Comunidade de Morro Alto,
localizada no município de Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil” de autoria da professora
Doutora Ilka Boaventura Leite conforme consta no processo administra�vo nº 01420.000014/2003-
04, págs. 302-319.

Com a edição do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, as atribuições da Fundação Cultural
Palmares passara a ser executadas pelo Incra e o processo da comunidade quilombola Morro Alto só
foi recepcionado nesta Autarquia em 09 de março de 2004, por meio do O�cio nº 74, constante do
NUP nº 54000.0004047/2004-06, ou seja, o Incra já recebeu o estudo devidamente aprovado por
aquela Fundação, além de que a Instrução Norma�va nº 16 foi aprovada no dia 24 de março do
mesmo ano.

Considerando que o Relatório Técnico de Iden�ficação e Delimitação é composto das seguintes
peças: i) Relatório Antropológico; ii) Levantamento Fundiário; iii) Planta e Memorial Descri�vo; iv)
Cadastro Quilombola; v) Levantamento de sobreposições; e vi) Pareceres conclusivos Técnico e
Jurídico, o Incra passou a atuar a par�r do segundo momento, ou seja, da elaboração do
Levantamento Fundiário em diante.

O superintendente regional do Rio Grande do Sul, por meio da Ordem de Serviço nº 42, de 29 de
março de 2005, cons�tuiu comissão para realização dos procedimentos administra�vos necessários
com vistas a iden�ficação, reconhecimento, delimitação, demarcação e �tulação defini�va das
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terras ocupadas por remanescentes da comunidade de Morro Alto, localizado nos municípios de
Osório e Maquiné, conforme pág. 10 do NUP nº 54220.001201/2004-09.

A peça técnica “Comunidade Negra do Morro Alto, Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e
Direitos Cons�tucionais” após aprovação da comissão, foi inserida ao processo nº
54220.001201/2004-09, como parte o RTID.

Quando o Relatório de Auditoria em seu item 3.1.5 afirma que “não foi precedida de reuniões com a
comunidade de Morro Alto, com a par�cipação dos representantes dessa comunidade e dos técnicos
da SR(11)RS, tanto no trabalho e na apresentação dos procedimentos que seriam adotados pelo
Incra. Não se constatou nos autos atas de reuniões com tal finalidade para esse período de definição
da terra reivindicada.”, ferindo assim o art. 8º da IN/nº 16/04, vale destacar que o relatório
antropológico já veio aprovado pela Fundação Cultural Palmares, então não seria razoável para
Incra ignorar os trabalhos já realizados pela FCP e fazer um novo estudo antropológico para a
iden�ficação e delimitação do território de Morro Alto.

4.14. Após essas manifestações, segue-se a análise conclusiva da Auditoria Interna:

4.15. Em análise dos autos, verifica-se que o procedimento para �tulação da propriedade de
remanescentes de quilombo de Morro Alto foi instaurado pela SR(11)RS em 22/07/2004, a par�r de
requerimento da Associação Comunitária Rosa Osório Marques, de CNPJ 05351443/0001-40, datado de
19/07/2004.

4.16. De acordo com o §2º do art. 2º do Decreto nº 4887/2003, são terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos as u�lizadas para a garan�a de sua reprodução �sica,
social, econômica e cultural:

Art. 2o  Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto,
os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada
com a resistência à opressão histórica sofrida.  Vide ADIN nº 3.239

...

 § 2o  São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as u�lizadas para a
garan�a de sua reprodução �sica, social, econômica e cultural.

4.17.  Assim, esta ação de controle revelará indica�vos que permitem ques�onar se toda a
extensão da área foram comprovadas, na competência e na forma, como as ocupadas e u�lizadas para a
caracterização espacial de Morro Alto, pois, ao definir as terras dos remanescentes dos quilombos, o
decreto assinala os quesitos de ocupação e u�lização, os quais devem ser objeto de aferição técnica por
pessoa e autoridade competente, nos ritos e nas formas previstas nos norma�vos, e que será objeto de
trata�va neste relatório em tópico específico.

4.18. Pelo §3º do mesmo ar�go, entende-se que é necessária a�vidade de medição e
demarcação dessas terras. Nessa linha, o art. 3º atribui ao Incra a competência de iden�ficar, reconhecer,
delimitar, demarcar e �tular as terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades. Para esse fim, o
§1º do art. 3º determinou ao Incra que regulamentasse os procedimentos administra�vos. 

4.19. Com isso, o Incra editou, primeiramente, a Instrução Norma�va nº 16, de 24 de março de
2004, pela qual, a iden�ficação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos
consis�a na caraterização espacial da área ocupada e seria realizada mediante o Relatório Técnico de
Iden�ficação - RTID, a ser elaborado pela Superintendência Regional (art. 9º). Assim, a medição e
demarcação demandava prévia iden�ficação mediante a caracterização espacial da área ocupada por
meio de peça técnica, a ser produzida pela própria Superintendência, mas que poderia contar com
subsídios de indicação da própria comunidade, estudos técnicos e cien�ficos já existentes, desde que
com anuência da comunidade (art. 9º).

4.20. A IN nº 16/2004 determinava que a verificação do território reivindicado deveria ser
precedida de reuniões com a comunidade e deveria contar com a par�cipação dos seus representantes
e dos técnicos da Superintendência do Incra, no trabalho e na apresentação dos procedimentos que
seriam adotados (art. 8º):

Art. 8º A verificação do território reivindicado será precedida de reuniões com a comunidade e
contará com a par�cipação dos seus representantes e dos técnicos da Superintendência Regional do

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3239&processo=3239
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INCRA, no trabalho e na apresentação dos procedimentos que serão adotados.

4.21. Por meio da Ordem de Serviço nº 42, de 29 de março de 2005 (fl. 09), ainda na vigência da
IN nº 16/2004, o Superintendente cons�tuiu comissão composta por oito servidores para:

realizar os procedimentos administra�vos necessários com vistas a iden�ficação, o reconhecimento,
a delimitação, a demarcação e a �tulação defini�va das terras ocupadas por Remanescentes da
Comunidade de Morro Alto, Municípios de Osório e Maquiné, de acordo com o Decreto nº
4.884/2003 e IN INCRA Nº 16/2004.

4.22. Observa-se que, pela citada Instrução Norma�va, a realização de reuniões prévias com a
comunidade consis�a em etapa inicial da iden�ficação do território, de forma que se entende que esta
etapa seria competência da comissão cons�tuída pela OS nº 42/2005, em razão das atribuições que lhe
foram delegadas.

4.23. Não se pode deixar de assinalar que, apesar de ser uma a�vidade eminentemente técnica
finalís�ca, o presidente da Comissão ins�tuída pela Ordem de Serviço 42, de 29 de março de 2005, era o
sr. Paráclito José Brazeiro de Deus, que, de acordo com a própria manifestação da SR(11)RS (fl. 47), era
Procurador Federal:

Em 29 (vinte e nove) de março de 2005, o Incra publicou a Ordem de Serviço nº 42 (fl. 10) criando a
Comissão responsável por dar con�nuidade a demarcação da área do Morro Alto, presidida pelo
procurador federal Paráclito Brazeiro de Deus.

4.24. A Procuradoria Federal, assim como a Auditoria Interna, é instância de assessoramento e
não de execução de tarefas finalís�cas, tais como exercer a Presidência de Comissão de a�vidade
executória de área fim da Autarquia. Nesse contexto, é preciso inclusive ques�onar a  legalidade dessa
Comissão e dos seus feitos, pois, depreende-se do Regimento Interno do Incra, vigente à época por meio
do Decreto nº 5.011, de 11 de março de 2004, nos seus Incisos I e II, do art. 12,  que a competência do
procurador estava limitada a exercer a�vidades de consultoria e assessoramento jurídico, não lhe sendo
cabível o exercício de a�vidades finalís�cas como comandar comissão para realizar procedimentos
administra�vos de �tulação:

Art. 12.  À Procuradoria Federal Especializada, na qualidade de órgão executor da Procuradoria
Geral Federal, compete em âmbito nacional:

        I - representar judicial e extrajudicialmente o INCRA;

        II - exercer as a�vidades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos do INCRA,
aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e

        III - promover a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às
a�vidades do INCRA, inscrevendo-os em dívida a�va, para fins de cobrança amigável ou judicial.

4.25. Dessa forma, houve quebra do princípio da segregação de funções, e que essa comissão
assim como seus feitos devem ser anulados, por não terem sido emanados, formal e materialmente, de
autoridade competente, prevista no Regimento Interno do Incra vigente à época. De todo modo, por se
tratar de matéria jurídica é de bom alvitre que este ponto seja subme�do à consulta da Procuradoria
Federal Especializada no sen�do de avaliar se a realização da a�vidade eminentemente finalís�ca da
Comissão, tendo procurador federal como seu presidente, compromete de forma insanável os feitos
dessa Comissão, já que tal atribuição não compe�a a procurador federal, mas, sim, à época, à
Superintendência Nacional de Desenvolvimento Agrário:

Art. 15.  À Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário compete:

XIV - coordenar a execução das a�vidades de iden�ficação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e �tulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos,
propor e fundamentar, para apreciação do Conselho Diretor, normas gerais regulatórias dessas
a�vidades.

4.26. Por analogia ao atual Regimento Interno do Incra, aprovado pela Portaria nº 531, de 23 de
março de 2020, verifica-se que a par�cipação de procurador federal nos órgãos colegiados, como o
Conselho Diretor e o Comitê de Decisão Regional, é sem direito a voto e apenas para a prestação de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp73.htm#art11
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consultoria e assessoramento jurídico, não cabendo comando de decisões e adoção de medidas
finalís�cas:

Art. 7º O Conselho Diretor é composto:

§ 2º O Procurador-Chefe par�cipará, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Diretor, com a
finalidade de prestar consultoria e assessoramento jurídicos.

Art. 8 O Os Comitês de Decisão Regional são compostos:

Parágrafo único. Os Chefes de Procuradoria Regional par�ciparão, sem direito a voto, das reuniões
dos Comitês de Decisão Regional, com a finalidade de prestar consultoria e assessoramento
jurídicos.

4.27. Pela ata da primeira reunião dessa Comissão, realizada às 14h, do dia 20/04/2005, verifica-
se que foi decidido incorporar, apenas como um anexo ao processo, o estudo in�tulado “Comunidade
Negra de Morro Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais” e o território
definido pelo estudo, com área de 4.632,2 ha como a área inicial a ser trabalhada no RTID. Nessa mesma
ata, ficou decidido que seria agendada reunião com a Associação Comunitária Rosa Osório Marques:

Por fim ficou definido que para dar início as a�vidades será agendada reunião com a Associação
Comunitária Rosa Osório Marques com a finalidade de explanar e acordar com a Comunidade as
ações que serão desenvolvidas com vistas a demarcação e �tulação das terras da Comunidade e
estabelecer formas de acompanhamento pela mesma, de acordo com a Instrução Norma�va.

4.28. Consta dos autos (fls. 42 a 46), ata de reunião, datada de 07/05/2005, da própria
Associação Rosa Osório Marques, em que é mencionada a par�cipação de representante do Incra nessa
reunião, mas não está claro qual foi o propósito do Incra. Por documento da Associação para o Ministério
Público Federal (fl. 56), de 08/07/2005, é possível inferir que o Incra estava presente na reunião, que
seria uma assembleia da Associação, e que teria se comprome�do em respeitar a decisão de incluir, na
área do território pleiteado, dois cemitérios. Pelo teor desse documento, a Associação afirma que o
território quilombola pleiteado pela comunidade seria superior aquele que teria sido informado no laudo
(provavelmente a área informada no laudo histórico-antropológico copiado de terceiros).

4.29. Assim, pode-se considerar que, para a verificação inicial do território, o Incra par�cipou de
reunião com Associação Rosa Osório Marques, com a apresentação dos procedimentos que seriam
adotados pelo Incra. Entende-se dos regulamentos do Incra que a verificação do território é uma forma
de a comunidade ser inserida no processo, um ponto de par�da para a definição do território pleiteado,
de prestação de informações dos procedimentos técnicos que serão adotados pelo Incra, mas que o fator
determinante para a real caracterização espacial da área ocupada é o RTID. Portanto, não é suficiente a
mera manifestação de reivindicação da comunidade, é preciso que a divisão técnica do Incra, mediante o
RTID, indique qual a real área a ser �tulada, considerando os quesitos de ocupação e u�lização previstos
no §2º do art. 3º do Decreto nº 4887/2003.

4.30. Como há evidências de que houve reunião entre o Incra e a Associação Rosa Osório
Marques (embora não conste de ata do Incra), então, a questão passa a ser se a Associação Rosa Osório
Marques possui competência para representar a comunidade de Morro Alto.

4.31. A referida Associação, quando de sua cons�tuição, contou com 37 sócio fundadores, um
número diminuto se consideramos que a cer�ficação de auto-reconhecimento emi�da pela Fundação
Cultural Palmares registrou 230 famílias quilombolas em Morro Alto.

4.32. A Associação, em seu estatuto, de 01/12/2001, denomina-se como órgão representa�vo,
reivindica�vo e administra�vo da comunidade de Morro Alto. Na cer�dão de auto-reconhecimento
emi�da pela Fundação Cultural Palmares (fl. 84), a Associação figura como a declarante, e que a
Comunidade de Morro Alto contaria naquele momento com 230 famílias.

4.33. Isso posto, apesar de não haver documentação formal de que de fato a Associação Rosa
Osório Marques represente a Comunidade de Morro Alto, essa questão de competência representa�va
dessa Associação para fins das a�vidades do Incra é questão jurídica relevante ao processo, que merece
análise jurídica apropriada e, até mesmo, revisão dos procedimentos técnicos adotados pelo Incra.

4.34. Com relação as informações prestadas pela SR(11)RS (fls. 44 a 61) citadas na Nota Técnica
nº 809/2020, sobre esse tópico, indicam o que já foi dito por esta Auditoria sobre a reunião ocorrida
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entre o Incra, a FCP, o MPF e a Associação Rosa Osório Marques, da qual se extrai que a Associação
reclamava área maior do que a apontada pelo Incra com base no relatório antropológico. O que a
Informação do Serviço Quilombola da SR(11)RS diz, sobre este tópico, é que houve reunião com a
Associação.

4.35. Em atenção à manifestação da Nota Técnica 809/2020, é preciso dizer que os arts. 8 e 9º
da IN nº 16/2004 se referem às questões gerais de iden�ficação e delimitação. Primeiramente, impõe
que a verificação do território reivindicado deve ser precedida de reuniões com a comunidade e
representantes do Incra. Segundo, determina que o instrumento que dirá qual é a real caracterização
especial da área será o RTID.  O que inicialmente se ques�onou neste ponto no relatório preliminar foi a
ausência ou a legi�midade das reuniões prévias com a comunidade nos termos do art. 8º da IN nº
16/2004.

4.36. Para efeito deste relatório conclusivo, verifica-se que houve pelo menos uma reunião com
a Associação, que tal associação figura como representante no cer�ficado da Fundação Cultural Palmares
e que, embora seja estranho que uma associação iniciada com 37 fundadores dentre 230 famílias que
constam da cer�ficação da FCP representar, de fato, a Comunidade, os regulamentos do Incra não exigem
que a Associação comprove algum �po de representa�vidade da Comunidade, fato este que se cons�tui
em ponto crí�co dos procedimentos administra�vos norma�zados.

4.37. Com relação ao quesito de que o rito administra�vo de equipe técnica do Incra deve
realizar reuniões prévias com a comunidade, tem-se evidências de que houve reuniões prévias com a
referida Associação, como a Ata nº 04/2005 (fls. 42 a 46), de 07/05/2005, e correspondência da
Associação para o Ministério Público Federal (fl. 56).

4.38. Há evidências de que a Associação foi informada de que a área inicialmente a ser
trabalhada pelo Incra seria a indicada no estudo sócio antropológico elaborado por terceiros, quais
sejam, a Ata da Primeira Reunião da Comissão da Ordem de Serviço nº 42/2005 (fl. 10 a 12), e
correspondência ao MPF, de 08/07/2005 (fl. 56). Nesse úl�mo expediente, fica claro que a Associação
não concorda com a área informada pelo Incra, pleiteando uma área ainda maior.

4.39.  De todo modo, conclui-se que houve reunião com a Associação. Assim, a questão passa a
ser se a Associação representa, e por quais meios legais e jurídicos, a Comunidade de Morro Alto, com
competência para os atos previstos no regulamento do Incra, o que seria uma matéria que compete a um
posicionamento jurídico.

4.40. Em termos de posicionamento técnico, tem-se que o art. 68 do ADCT não iden�fica se a
�tulação será cole�va ou individualizada e nem trata de representação por terceiros. O Decreto nº
4887/2003 traz os quesitos de ocupação e u�lização, estabelece a outorga de �tulo cole�vo e trata da
representa�vidade por terceiros. Nesse contexto, sobre a representa�vidade, o art. 6º do Decreto diz que
a par�cipação das comunidades pode ser direta ou por meio de representantes por eles indicados , ou
seja, há um comando do qual se depreende que a comunidade deve indicar o seu representante, logo,
depreende-se, também, que os procedimentos técnicos do Incra deveriam possuir meios de aferir essa
representação, que emite o �tulo em nome da Associação.

4.41. Quando trata da �tulação cole�va, no art. 17, o Decreto nº 4887/2003, no parágrafo único
desse mesmo ar�go, diz que as comunidades serão representadas por suas associações legalmente
cons�tuídas, mas não deixam claro se essa representação inclui inclusive o direito a ser a outorgada do
�tulo defini�vo. Isso reforça, mais uma vez, a necessidade de os procedimentos técnicos operacionais
ins�tuídos pelo Incra incluírem meios de aferir se de fato existe essa representação.

4.42. Na ausência de indicação clara no art. 68 do ADCT e no Decreto nº 4887/2003, quem
decidiu por emi�r a outorga do �tulo para as associações foi o Incra, desse modo é preciso que os
regulamentos operacionais do Incra tenham meios de aferir se de fato existe essa representa�vidade. O
fato de uma associação ser cons�tuída por um pequeno grupo de pessoas e assinalar em seu estatuto o
seu fim representa�vo, automa�camente não a torna a representante legal da comunidade. Então, sob a
perspec�va técnica,  a Auditoria conclui que o regulamento operacional do Incra é omisso quanto a
aferição da representa�vidade do art. 6 e do art. 17, pois, no caso de Morro Alto, tem-se apenas o
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requerimento oficial e documentos de existência da Associação, não exis�ndo documentos sobre a
representa�vidade da Associação.

4.43. É preciso que o regulamento do Incra seja estudado sobre a possibilidade de exigir, para o
cumprimento do art. 6º e do Parágrafo Único, do art. 17, do Decreto nº 4.887/2003, critérios mínimos
que indiquem que as associações representam de fato as comunidades, e evite-se o risco de outorgas de
propriedade,  de áreas de tamanhos consideráveis, como é o caso de Morro Alto, sem aferição dos
quesitos de ocupação e �tulação, para associações que não possuem meios de comprovar representação
da comunidade, e, com isso, risco de dano ao Erário, em razão das indenizações decorrentes do processo,
pois a decisão de �tular a Associação trata-se de uma decisão do Incra, em suas instruções norma�vas, e
que não é um comando claramente definido no Decreto nº 4.887/2003.

4.44. A Nota Técnica nº 809/2020 e a informação da SR(11)RS (fls. 44 a 61) enfa�zam que o
processo de regularização se deu com o recebimento do O�cio nº 74 da Fundação Cultural Palmares, de
09/03/2004, remetendo os autos do procedimento da Comunidade Quilombola do Morro Alto com vistas
a dar con�nuidade aos trabalhos visando a demarcação, regularização e �tulação da área em questão. 
Sobre isso, informamos que a u�lização desse estudo no RTID será  detalhadamente em outro tópico
específico deste Relatório, mas, quanto a  Informação produzida pela SR(11)RS, que recepcionou o
processo da Fundação Cultural Palmares, vale contrapor que as disposições con�das no Decreto nº
4.887/2003   incidiam sobre os procedimentos administra�vos de reconhecimento em andamento, em
qualquer fase em que se encontrassem:

  Art. 21.  As disposições con�das neste Decreto incidem sobre os procedimentos administra�vos de
reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem.

4.45. Tanto assim, que o procedimento administra�vo no Incra teve início sob o Decreto nº
4.887/2003 e Instrução Norma�va INCRA nº 16/2004, uma vez que o procedimento no Incra foi iniciado
por meio de requerimento da Associação Rosa Osório Marques, e não de instrumento já produzido no
contexto processual da Fundação Cultural Palmares, e, mesmo se o fosse, pelo art. 21, deveria estar
subme�do aos regramentos do 4.887/2003, que atribui ao Incra a iden�ficação, o reconhecimento, a
delimitação, a demarcação e �tulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos.

5. DA CÓPIA DE ESTUDO DE TERCEIROS COMO SE FOSSE O RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO
DO INCRA PARA O RTID. 

5.1. Quando da instrução inicial do processo de �tulação de Morro Alto como território
remanescente de quilombo, estava em vigor a IN INCRA nº 16/2004, de 24/03/2004. Porém, o RTID ainda
não havia sido elaborado quando as regras de �tulação de territórios quilombolas foram alteradas pela IN
nº 20/2005, de 19/09/2005, e pela Instrução Norma�va nº 49, de 29 de setembro de 2008, que revogou
a IN nº 20/2005.

5.2. Em 2009, o Incra publicou a Instrução Norma�va nº 56, de 7 de outubro de 2009,
revogando a instrução norma�va anterior e ins�tuindo as regras para �tulação de territórios
quilombolas, para, logo em seguida, publicar a Instrução Norma�va nº 57, de 20 de outubro de 2009,
com os novos regulamentos para �tulação quilombola.

5.3. Assim, entre 2004, quando o processo de Morro Alto teve início, até 2010, os
regulamentos do Incra sobre �tulação quilombola foram alterados por quatro instrução norma�vas, sem
que houvesse sido concluída pelo menos a elaboração do RTID.

5.4. Já sob a vigência da IN INCRA nº 57/2009, por meio da Ordem de Serviço nº 72, de 14 de
dezembro de 2010, o Superintendente Regional cons�tuiu comissão de servidores do Incra para realizar
os procedimentos administra�vos necessários com vistas à iden�ficação, ao reconhecimento, à
delimitação, à demarcação e à �tulação defini�va da Comunidade de Morro Alto.Isso significa dizer que,
até essa data, o RTID não havia sido cons�tuído e, assim, os procedimentos adotados pela Autarquia para
a sua elaboração devem ser avaliados a par�r dos regramentos ins�tuídos pela IN nº 57/2009.

5.5. Convém assinalar que, desde a vigência da IN INCRA nº 16/2004, para a elaboração do
RTID, era possível a u�lização ou aproveitamento de estudos técnicos e cien�ficos já existentes, porém
exigia-se que tal estudo fosse encaminhado ao Incra com a anuência da comunidade.Não havia na norma
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citação explicita sobre estudo antropológico, apenas abordava-se, como dito, a permissão genérica de
estudos técnicos e cien�ficos já produzidos.

5.6. Com a edição da IN INCRA Nº 20/2005, a norma passou a especificar a possibilidade de
relatórios antropológicos subsidiarem a iden�ficação dos limites das terras das comunidades
remanescentes de quilombos (art. 9º), bem como ins�tuiu o relatório antropológico de caracterização
histórica, econômica e social-cultural do território quilombola como parte componente e necessária do
RTID (Inciso I, do art 10).

5.7. Esta Auditoria Interna entende que a IN INCRA nº 20/2005 permi�a o uso de relatórios
antropológicos, como estudos técnicos e cien�ficos para subsidiar a iden�ficação dos limites das terras
das comunidades remanescentes de quilombos. Todavia, o RTID deveria conter o seu próprio relatório
antropológico, tendo em vista que o art. 9º determinava que o RTID deveria ser elaborado pela Divisão
Técnica da Superintendência Regional do Incra.

5.8. Na opinião desta Auditoria, relatórios e estudos técnicos de terceiros poderiam, pela IN nº
20/2005, serem u�lizados para fins de iden�ficação de limites territoriais. Mas, o RTID deveria ser
composto por relatório antropológico próprio da unidade técnica do Incra (art. 9º), visando a
caracterização histórica, econômica e sociocultural do território quilombola (Inciso I do art. 10).

5.9. Todavia, da leitura da IN nº 57/2009, percebe-se que houve alteração na regra, e relatórios
antropológicos, mesmo que não produzidos pelo Incra, poderiam ser u�lizados para subsidiar a definição
de limites (art. 9º), bem como o relatório antropológico poderia contar com informações ob�das em
campo e junto a ins�tuições públicas e privadas, além de outras informações consideradas relevantes
pelo Grupo Técnico do Incra (Caput do art. 10). Depreende-se, pois, que a equipe técnica do Incra, para
formulação do seu próprio relatório antropológico, poderia u�lizar informações de outros relatórios
antropológicos.

5.10. Porém, pela IN INCRA nº 57/2009 a elaboração do RTID con�nuou como competência
exclusiva da Superintendência Regional e, nesse contexto, o fato de esse regulamento autorizar, para a
elaboração do RTID, consulta em outras fontes técnicas não significa a autorização para a incorporação
integral de relatório antropológico de terceiros comose fosse a opinião técnica conclusiva do Incra, sem
uma análise da mo�vação e do enquadramento do relatório à metodologia prescrita na própria IN INCRA
nº 57/2009.

5.11. Em análise dos autos, verifica-se que o relatório antropológico do RTID foi pra�camente a
cópia do estudo “Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos
Cons�tucionais”, sem que o Grupo Técnico da Superintendência realizasse nenhuma análise prévia sobre
a adequação desse relatório aos requisitos da IN INCRA nº 57/2009 quanto ao atendimento de conteúdo
do relatório antropológico de um RTID.

5.12. É importante contextualizar como o estudo antropológico “Comunidade Negra de Morro
Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais” foi incorporado ao processo
administra�vo de �tulação de Morro Alto.

5.13. Em 19/07/2004, a Associação Comunitária Rosa Osório Marques solicitou ao Incra que
fosse instaurado o procedimento administra�vo para �tulação da propriedade de terras da comunidade
quilombola de Morro Alto. Essa inicia�va foi amparada no §3º do art. 3º do Decreto nº 4.887/2003, que
permite que os procedimentos administra�vos de delimitação e demarcação, no âmbito das
competências do Incra, sejam iniciados por requerimento de qualquer interessado.

5.14. Em atenção ao requerimento da Associação Rosa Osório Marques, o Superintendente
Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul emi�u, em 29/03/2005, a Ordem de Serviço nº 24,
cons�tuindo comissão composta de servidores da Autarquia para realizarem os procedimentos
administra�vos de iden�ficação, de reconhecimento, de delimitação, de demarcação e de �tulação
defini�va das terras ocupadas por remanescentes da Comunidade de Morro Alto.

5.15. Conforme teor da ata da primeira reunião da Comissão, realizada em 20/04/2005, no
Incra, verifica-se que o então presidente da Comissão colocou em discussão o relatório histórico,
antropológico e geográfico sobre o reconhecimento da Comunidade de Morro Alto, in�tulado
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“Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais”.
Narra-se que, após deliberação, a Comissão decidiu incorporar o referido estudo ao processo
administra�vo de reconhecimento dos remanescentes quilombolas de Morro Alto.

5.16. Tem-se que, quando da incorporação do citado estudo antropológico ao processo de
Morro Alto, estava vigente a IN INCRA nº 16/2004, a qual não estabelecia como requisito do RTID a
elaboração de relatório antropológico, mas permita, em caráter genérico, que no processo de
iden�ficação das terras fossem u�lizadas informações de estudos técnicos e cien�ficos já existentes.
Porém, é preciso considerar que o RTID de Morro Alto deve ser analisado sob as regras estabelecidas pela
IN INCRA nº 57/2009, pelas quais havia necessidade de elaboração de peça técnica denominada relatório
antropológico para compor o RTID e que tal relatório deveria atender a um roteiro de condicionantes de
informações (Inciso I, do art. 10, da IN INCRA nº 57/2009).

5.17. Assim, entende-se, mais uma vez, à luz do art. 10 da IN nº 57/2009, que a relatório
antropológico do RTID deve ser produzido pelo Incra, podendo até se u�lizar de informações de outros
estudos, desde que tais informações sejam validadas pelo Incra conforme as exigências estabelecidas nas
alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do Inciso I do art. 10 da IN INCRA nº 57/2009.No caso concreto,
observa-se que não houve essa aferição de análise dos fundamentos pela equipe técnica do Incra, mas
apenas se incorporou o estudo antropológico realizado por terceiros como se fosse opinião antropológica
do RTID, sendo que o RTID é de competência exclusiva da equipe técnica do Incra.

5.18. Portanto, a conclusão preliminar desta Auditoria é pela irregularidade de u�lização do
estudo “Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos
Cons�tucionais” como se fosse a peça técnica oficial relatório antropológico do RTID, tendo em vista que
a elaboração do RTID é de competência exclusiva da equipe técnica do INCRA e informações
antropológicas subsidiárias, como o citado estudo, deveriam ter sido analisadas previamente pela equipe
técnica à luz das alíneas do Inciso I do art. 10 da IN INCRA nº 57/2009.

5.19. Em síntese, não foi o Incra que elaborou o relatório antropológico, pois a equipe do Incra
apenas incorporou o estudo antropológico de terceiros ao RTID, sem emi�r formalmente nenhuma
análise de mérito de conteúdo ante as condicionantes impostas pela IN INCRA nº 57/2009. Desde a
edição da IN INCRA nº 49, de 29/09/2008, foi estabelecida a regra de que o RTID deve ser elaborado por
especialista que mantenha vínculo funcional com o Incra, mo�vo pelo qual entendemos como indevida a
incorporação integral do estudo de terceiros como se fosse o Relatório Antropológico, sem uma análise
técnica prévia de mo�vação, ainda mais que tal estudo de terceiro não foi produzido ou contratado por
demanda específica e direta do Incra.

5.20. Instadas a se manifestarem pela Auditoria, as unidades técnicas apresentaram o O�cio nº
1236 (5910235), a Nota Técnica nº 809/2020 e a Nota Informa�va 3021 (6563502), as quais serão a
seguir transcritas e consideradas para o pronunciamento conclusivo desta ação de controle.

5.21. Por meio do O�cio nº 1236 (5910235), a Superintendência Regional do Incra no Rio Grande
do Sul apresentou a seguinte manifestação:

Este apontamento corresponde de forma absoluta com a preocupação que esta Superintendência
tem expressado a respeito dos procedimentos para elaboração de RTID, uma vez que, em função da
existência de quatro (04) antropólogos no quadro de servidores da SR(11), não é razoável nem
admissível que um estudo acadêmico seja u�lizado como se fosse o relatório antropológico de RTID,
cuja confecção é tarefa específica e exclusiva da equipe técnica aludida, especialmente em se
tratando de estudo de terceiro que não foi objeto de contrato específico por demanda direta da
autarquia.  Não seria proibido u�lizar o estudo como referência ou fonte de pesquisa, mas não uma
reprodução quase integral, pura e simples, de peça acadêmica de pesquisador externo.

5.22. Por meio da Nota Técnica nº 809/2020, a Divisão DFQ-1, da Coordenação-Geral de
Regularização de Territórios Quilombolas, da Diretoria de Ordenança Fundiária apresentou a seguinte
manifestação:

O Relatório Preliminar afirma que o INCRA não poderia ter u�lizado o relatório antropológico
produzido no âmbito da FCP como se fosse "a opinião técnica conclusiva do Incra, sem uma análise
da mo�vação e do enquadramento do relatório à metodologia prescrita na própria IN INCRA nº
57/2009" (item 3.2.10). Assim, para o auditor faltou análise do INCRA do relatório para sua
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incorporação no processo. Em outro ponto (item 3.2.17), o auditor afirma que o relatório
antropológico do RTID deve ser produzido pelo Incra, à luz da IN INCRA nº 57/2009. Conclui o
auditor pela impropriedade do uso do relatório antropológico produzido pela FCP, e que o INCRA
tem missão legal de elaborá-lo, conforme a supracitada Instrução Norma�va. Reforça-se aqui que o
subscrevente do relatório preliminar afirma que o material encaminhado pela FCP para o INCRA em
março de 2004 deve ser analisado à luz na IN INCRA nº 57/2009. 

    A contestação ao uso do relatório da FCP para dar con�nuidade ao processo foram contrapostas
no documento elaborado pelo Serviço de Regularização Quilombola da SR-11 em seu item 1.1,
juntado às fls 44-61 do SEI 0173360, item 1.2 da INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 20/2017 - INCRA/DFQ
(fls. 113-176) e itens 83 e 84 do PARECER n. 00113/2017/PROC/PFE-INCRA-RS/PGF/AGU. Tais itens
apontam que o referido relatório já havia sido aprovado pela FCP quando vigente sua competência
para regularização de territórios quilombolas (até 2003) e recepcionado e incorporado pelo INCRA
posteriormente. 

    O posicionamento da auditoria de analisar a fase de RTID do processo de Morro Alto pela
Instrução Norma�va mais recente - a IN INCRA nº 57/2009 - contraria a orientação da Procuradoria
Federal Especializada do INCRA quando esclareceu sobre transição entre normas internas da
autarquia, através da NOTA TÉCNICA AGU/PGF/PFE-INCRA/G/N.03/2008. Tal orientação cuida de
regra de transição da IN INCRA nº 20 para a IN INCRA nº 49, e afirma que a fase do procedimento já
iniciada na IN INCRA nº 20 será concluída com base nessa norma. Assim, o auditor considera que o
relatório antropológico - recepcionado em 2004 - deveria ter sido analisado à luz de uma IN
posterior, que só teria existência legal cinco anos depois, o que não encontra respaldo legal nas
orientações da PFE/INCRA, nem em qualquer �po de legislação.

O relator trata os estudos elaborados no bojo da competência da FCP feitos antes da IN INCRA nº
57/2009 como "relatórios e estudos técnicos de terceiros", desconsiderando - além da NOTA
TÉCNICA AGU/PGF/PFE-INCRA/G/N.03/2008 - a competência administra�va da FCP até 2003 na
iden�ficação de territórios quilombolas e, por fim, estabelece regra de transição que inexis�u
quando da passagem dos trabalhos de regularização fundiária de territórios quilombolas da
Fundação para o INCRA. Dada a inexistência de regra de transição impondo ao INCRA a elaboração
de novo relatório antropológico quando da passagem de atribuições dessas ins�tuições, a autarquia
recepcionou, analisou e incorporou o material produzido, dando seguimento à elaboração das
demais peças.

O item 84 do PARECER n. 00113/2017/PROC/PFE-INCRA-RS/PGF/AGU sinte�zou, opinando pela
regularidade jurídica:

(...)a recepção do estudo já havia se dado pela FCP mediante parecer técnico de outra pesquisadora.
Ou seja, o procedimento havia se dado de acordo com a legislação anterior, que estabelecia seu
início na FCP, e com a determinação de que a competência seria do Incra, o processo teve início da
autarquia no ponto em que estava parado, respeitados os atos administra�vos exarados até então –
entre eles, a recepção do estudo antropológico.

De acordo com o ar�go 21 do Decreto 4.887/2003, suas disposições passaram a incidir sobre os
procedimentos administra�vos de reconhecimento em andamento, em qualquer fase que
es�vessem. O referido ar�go deixou a possibilidade do estabelecimento de uma regra de transição
entre a FCP e o Incra, o que na prá�ca se limitou à transferência dos processos administra�vos entre
as ins�tuições. Entende-se, salvo melhor juízo, que a Auditoria não poderia estabelecer regra de
transição da competência regimental da FCP para o INCRA dezessete anos após a expedição do
decreto 4.887/2003, que repassou tal competência à autarquia agrária.  

5.23. Sobre esta constatação, por meio da Nota Informa�va 3021 (6563502), a Coordenação-
Geral de Regularização Fundiária apresentou a seguinte manifestação:

Aqui reforçamos que o estudo em questão veio aprovado pela Fundação Cultural Palmares em 2003,
e como já apontado por esta Coordenação não faria sen�do, como sugere a Auditoria Interna, ser
analisado de acordo com o que estabelece a IN/nº 57/09.

Outro ponto a ser considerado é que o Incra recepcionou os processos da FCP que já estavam em
curso naquela fundação, como o caso da peça técnica “Comunidade Negra do Morro Alto,
Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais” já devidamente aprovada de
acordo com os norma�vos vigentes à época.

5.24. Após a manifestação das unidades, a  Auditoria Interna segue com o seu posicionamento
conclusivo:
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5.25. Considerando o teor da Nota Técnica 809 (5871492), que assinala o entendimento que deu
con�nuidade de trabalho iniciado pela Fundação Cultural Palmares a par�r das peças técnicas já
existentes, a Auditoria Interna, por meio do O�cio 17410 (5875153), de 30/03/2020, solicitou à Diretoria
de Governança Fundiária o processo que teria sido reme�do pela FCP citado na referida Nota Técnica.

5.26. É importante contextualizar que, quando vigente o Decreto nº 3.912/2001, a Fundação
Cultural Palmares de�nha a competência para a iden�ficação e para a delimitação, demarcação, �tulação
e registro imobiliário das terras ocupadas por remanescentes de quilombo. Por esse Decreto, na verdade,
o processo era iniciado e concluído no âmbito do Ministério da Cultura. Nesse contexto, a FCP deveria
elaborar um relatório técnico. Concluído tal relatório técnico, a FCP realizaria consulta aos órgãos listados
no §3º do art. 3º do Decreto nº 3.912/2001. Somente após essa consulta, é que a Fundação Cultural
Palmares deveria elaborar o parecer conclusivo:

Art. 3o  Do processo administra�vo constará relatório técnico e parecer conclusivo elaborados pela
Fundação Cultural Palmares - FCP.

§ 1o  O relatório técnico conterá:

        I - den�ficação dos aspectos étnicos, histórico, cultural e sócio-econômico do grupo;

        II - estudos complementares de natureza cartográfica e ambiental;

        III - levantamento dos �tulos e registros incidentes sobre as terras ocupadas e a respec�va
cadeia dominial, perante o cartório de registro de imóveis competente;

        IV - delimitação das terras consideradas susce�veis de reconhecimento e demarcação;

        V - parecer jurídico.

        § 2o  As ações mencionadas nos incisos II, III e IV do parágrafo anterior, poderão ser executadas
mediante convênio firmado com o Ministério da Defesa, a Secretaria de Patrimônio da União - SPU,
o Ins�tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e outros órgãos e en�dades da
Administração Pública Federal ou empresas privadas, de acordo com a natureza das a�vidades.

        § 3o  Concluído o relatório técnico, a Fundação Cultural Palmares - FCP o remeterá aos
seguintes órgãos, para manifestação no prazo comum de trinta dias:

        I - Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional - IPHAN;

        II - Ins�tuto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

        III - Secretaria do Patrimônio da União - SPU;

        IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

        V - Ins�tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

        § 4o  Após a manifestação dos órgãos relacionados no parágrafo anterior, a Fundação Cultural
Palmares - FCP elaborará parecer conclusivo no prazo de noventa dias e o fará publicar, em três dias
consecu�vos, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a
área a ser demarcada, em forma de extrato e com o respec�vo memorial descri�vo de delimitação
das terras.

5.27. Portanto, a solicitação do processo da FCP visou colher evidências do estágio do processo
na Fundação, ou seja,  se a Fundação emi�u o relatório técnico, e se tal relatório técnico, por sua vez,
consubstanciou o parecer conclusivo da Fundação. Se existentes tais documentos, é preciso avaliar se
mesmos possuem legi�midade e eficácia técnica para atender aos quesitos do RTID quanto ao Inciso I do
art. 10 da IN nº 16/2004 e posteriores, ao ponto de o Incra, como alegado pelas áreas técnicas
diligenciadas pela Auditoria, ter dado este item como atendido, ou com legi�midade e eficácia para
compor o RTID, e con�nuado suas a�vidades nas próximas peças técnicas do RTID (listadas nos incisos II a
VI do art. 10 da  IN nº 16/2004 e IN nº 20/2005 e atualizações.

5.28. Em atenção à diligência da Auditoria, a Coordenação-Geral de Regularização de Territórios
Quilombolas apresentou, em meio eletrônico, peças do processo 01420.000014/2003-04(26 arquivos),
instruído pela FCP, e que tem como assunto o “reconhecimento da comunidade remanescente de
quilombo de Morro Alto”, iniciado em 14/01/2003. É preciso assinalar a desorganização do processo, não
se sabe se originária da FCP ou do manuseio interno do Incra, com a existência de páginas não
numeradas e anexação de documentos de assuntos não correlatos.
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5.29. Nesse processo, consta o estudo “Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade,
Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais”, no qual está definido que o mesmo é “relatório
histórico, antropológico e geográfico sobre o reconhecimento da Comunidade Negra de Morro Alto”.  O
estudo foi produzido por Daisy Macedo de Barcellos (também organizadora e coordenadora de pesquisa
de campo), Miriam de Fá�ma Chagas (coordenadora técnica), Mariana Balen Fernandes, Nina Simone
Fujimoto, Paulo Staudt Moreira, Cín�a Beatriz Muller (coordenador-execu�vo), Marcelo Vianna, Rodrigo
de Azevedo Weimer (coordenador de pesquisa histórica), a par�r do Convênio SIAFI 416813, entre a FCP
e a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul.

5.30. Além desse estudo, consta dos autos documento in�tulado “Parecer técnico conclusivo do
relatório sobre a Comunidade de Morro Alto”, emi�do pela parecerista Ilka Boaventura Leite, de
19/12/2003. Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que nunca houve vínculo funcional entre
essa parecerista e a Fundação Cultural Palmares, seja como servidora ou ocupante de cargo de comando
competente para validar parecer técnico e conclusivo, de forma que, supõe-se, tenha sido contratada
terceirizada.

5.31. Ora, um produto terceirizado precisa contar com a anuência do poder público demandante
sobre o seu resultado. Não há nenhum documento que represente o assen�mento ou a aprovação da
Fundação Cultural Palmares, enquanto autoridade competente, sobre o referido parecer, ou seja,
nenhum órgão técnico  competente da FCP assinalou concordância com referido parecer e indicou os fins
para que se des�nava e, obviamente, os seus efeitos no processo.

5.32. Como já destacado do art. 3º do Decreto nº 3.912/2001, a competência para o relatório
técnico e para o parecer conclusivo era da FCP. Esse relatório da parecerista nem sequer é um documento
da Fundação Cultural Palmares. Entendemos que para sua validade no âmbito dos procedimentos à
época, o parecer deveria contar com o assen�mento do FCP ou de alguma de suas unidades imbuídas de
competência, o que não se encontrou no processo encaminhado à Auditoria Interna.

5.33. No caso do parecer alegado na Nota Técnica nº 809/2020, não ha nos autos o
assen�mento, recebimento ou concordância formal da FCP sobre o parecer contratado. Com isso, nos
autos repassados à Auditoria não se vislumbrou o atendimento a norma pela qual o produto decorrente
de um contrato com o poder público precisa ser formalmente atestado (recebido) pela autoridade
contratante (No caso, a FCP), conforme o art. 73, da Lei 8.666/93:

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;

b) defini�vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta
Lei;

5.34. Logo, não se pode dizer que foi concluído o relatório técnico de que tratava o art. 3º do
Decreto nº 3.912/2001, o que houve foi apenas a emissão de opinião de uma pessoa sem vínculo
ins�tucional, sem competência formal, para o qual não se constatou assen�mento do órgão detentor da
competência originária de decidir sobre o parecer técnico e parecer conclusivo. Nem sequer se tratou do
parecer conclusivo exigido no art. 3º do mesmo Decreto, pois, no processo encaminhado à Auditoria não
consta as consultas (§3º do art. 3º) e correspondente parecer conclusivo emi�do pela própria Fundação.

5.35. Assim, o que o Incra recebeu da FCP, por meio do citado O�cio nº 74/2004, de 2004, foi
um estudo acadêmico nominado como relatório antropológico e uma opinião de parecerista, não
ra�ficada pela FCP e nem pelo Incra, já que o Incra apenas copiou o documento no RTID como se fosse o
relatório antropológico, com vício de competência (não foi ato emanado de autoridade competente) e de
forma (não se observou os ritos processuais estabelecidos) do relatório antropológico do RTID.

5.36. Sob a perspec�va de controle interno (observância dos procedimentos norma�vos na
consecução dos atos administra�vos), tais documentos não teriam legi�midade para se dizer que foi
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esgotada etapa do processo de Morro Alto quanto ao Inciso I, do art. 10, da IN nº 16/2004, pois não
contaram com a chancela de autoridade competente no trâmite processual ainda na Fundação. 

5.37. Portanto, para fins do RTID, o Incra poderia até se u�lizar do estudo como subsídio, mas
deveria emi�r opinião própria que atendesse os quesitos obrigatórios do Inciso I do art. 10 da IN nº
16/2004 e atualizações, até mesmo porque a Instrução Norma�va do Incra era clara ao impor que o RTID
é de competência própria da Autarquia e deve ser elaborado pela Divisão Técnica do Incra e os estudos
encaminhados não cumpriram os requisitos formais de aprovação con�dos no art. 3º do Decreto nº
3.912/2001, logo não gozam da validade e legi�midade por não terem sido emi�dos ou chancelados pela
autoridade competente para o rito processual de reconhecimento e �tulação vigente à época, muito
menos para ser incorporado como se fosse peça do RTID própria e elaborada pelo Incra, quando, na
verdade, é uma produção técnico-literária de terceiros, não chancelada formalmente pelo órgão original
(e nem pelo Incra).  As evidências apontam que tal estudo foi apenas copiado pelo Incra como se fosse o
estudo antropológico do RTID, sem uma análise de mérito e sem pronunciamento mo�vado de
autoridade competente.

5.38. Como evidência adicional ao que está posto pela Auditoria, vale destacar a manifestação
produzida no âmbito do processo 54000.000207/2017-60 (0173360). Em decorrência da sindicância
inves�ga�va instaurada para apurar as supostas irregularidades no processo de �tulação de Morro Alto,
convocada a apresentarem suas explicações, inclusive no que diz respeito a essa jus�fica�va de que
apenas deu con�nuidade ao procedimento concluído na FCP e que por isso não se ateve ao comando do
Inciso I do art. 10 da IN nº 16/2004, quanto aos elementos obrigatórios para idoneidade do RTID, o
Serviço Quilombola da SR(11)RS, em sua manifestação (fls. 44 a 61), apenas faz referência ao documento
elaborado pela parecerista, que nem sequer �nha vínculo ou autoridade na FCP (conforme consulta ao
Portal da Transparência), cujo documento sequer foi chancelado pela Fundação para fazer valer os ritos
ordinários do art. 3º do Decreto nº 3.912/2001. Nada nesse sen�do foi anexado ou comprovado pelo
Serviço Quilombola em sua oi�va quando da sindicância, ou seja, não demonstrou que o processo veio
da FCP com etapas de reconhecimento e �tulação cons�tuídas, que jus�ficasse a afirmação das unidades
técnicas do Incra à Auditoria de que somente con�nuaram processo advindo da FCP e que, como
consequência, teriam incorporado documento de terceiros ao RTID, sem observância de competência, de
mérito e de forma (exigido no art. 10 da IN nº 16/2004).  Nada nesse sen�do foi apresentado pelo Serviço
Quilombola da SR(11)RS e por outra unidade técnica que se manifestou na sindicância que foi conver�da
em consulta técnica.

5.39. Ditas essas questões relevantes sobre o que foi reme�do ao Incra pela FCP, que não
atendiam quesitos de legi�midade e aderência norma�va, cumpre analisar os fatos e as evidências da
incorporação desses documentos no processo de Morro Alto cons�tuído no âmbito do Incra, a par�r do
requerimento formal da Associação Rosa Osório Marques, com a instrução do processo
54220.001201/2004-09.

5.40. No âmbito do Incra, o processo 54220.001201/2004/09 teve início com a requisição da
Associação Comunitária Rosa Osório Marques, de 19/07/2004, que solicita  que seja instaurado, pelo
INCRA/RS, o devido Procedimento Administra�vo para �tulação da propriedade das terras da
Comunidade”.  

5.41. O Decreto nº 4.887, de 20/11/2003, regulamentou que compe�a ao Incra a iden�ficação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e �tulação das terras ocupadas pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos (art. 3º), e determinou que o Incra regulamentasse os procedimentos
administra�vos para tal fim. Com isso, foi editada a Instrução Norma�va nº 16/2004, de 16/2004,
publicada em 26/04/2004. Ademais, o art. 21 do referido Decreto determinou que as disposições
con�das em tal Decreto incidiam sobre os procedimentos administra�vos de reconhecimento em
andamento, em qualquer fase em que se encontrassem, o que também foi determinado pelo art. 20 da
IN nº 16/2004. Ora, qual era o procedimento administra�vo em andamento no âmbito do Incra? Naquele
momento, o processo iniciado com a requisição da Associação (54220.001201/2004/09), pois o processo
reme�do pela FCP não havia cumprido os ritos formais obrigatórios do art. 3º do Decreto nº 3.912/2001,
mo�vo pelo qual o procedimento de Morro Alto, no âmbito do Incra, estava subme�do aos ditames
Decreto nº 4.887/2003 e, à época, a IN nº 16/2004, em sua integralidade.
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5.42. A IN nº 16/2004, em seu art. 9º, determinava que a iden�ficação das terras consis�a em
sua caracterização especial por meio do Relatório Técnico de Iden�ficação - RTID, que deveria ser
elaborado pela Superintendência Regional do Incra, especificamente pela Divisão Técnica (art. 10), bem
como elencou as peças técnicas que comporiam o RTID (Incisos I ao VI do art. 10). É preciso ir além, pois,
do §1º do art. 5º da referida Instrução, entende-se que seria possível que as atribuições ora ins�tuídas
fossem executadas mediante a Divisão Técnica, grupos ou comissões cons�tuídas por Ordem de Serviço,
porém foi estabelecido no art. 10º que, para o RTID, o mesmo deveria ser elaborado pela Divisão Técnica,
não sendo assinalada essa possibilidade para comissões e afins:

Art. 5º Compete ao INCRA a iden�ficação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a
�tulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo
da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§1º As atribuições con�das na presente Instrução serão coordenadas e supervisionadas pela
Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário – SD e executadas pelas Superintendências
Regionais- SR e Unidades Avançadas- UA do INCRA, através de Divisão Técnica, grupos ou comissões
cons�tuídas através de ordem de serviço do Superintendente Regional.

...

Art. 10. O Relatório Técnico de Iden�ficação será elaborado pela Divisão Técnica e se dará pelas
seguintes etapas:

5.43. Mesmo assim, o Superintendente Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Sul editou
a Ordem de Serviço nº 42 (fl. 09), de 29 de março de 2005, para os procedimentos administra�vos de
regularização de Morro Alto, embasando-se no Decreto nº 4.887/2003 e na IN nº 16/2004, conforme se
transcreve:

Considerando o Decreto nº 4.887/2003 e a IN INCRA Nº 16/2004 que regulamentam o procedimento
para iden�ficação, reconhecimento, delimitação,  demarcação e �tulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições
Cons�tucionais Transitórias.

5.44. A Comissão foi composta por servidores e presidida por Paráclito José Brazeiro de Deus,
então procurador federal, teria como obje�vo o desenvolvimento de a�vidades �picamente finalís�cas
como as de realizar os procedimentos administra�vos necessários com vistas a iden�ficação, o
reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a �tulação defini�va das terras ocupadas por
Remanescentes da Comunidade de Morro Alto”. Com isso,  há um vício decorrente da inobservância de
segregação de função, bem como contrariedade ao Regimento Interno do Incra vigente à época, pois, ao
menos que tal procurador �vesse algum cargo de comando execu�vo, o papel do procurador é de
assessoria e não o de presidir a�vidade �picamente executória finalís�ca, mo�vo pelo qual os atos
pra�cados por essa Comissão devem ser avaliados se subsistem sob a perspec�va da legalidade.

5.45. Após ser cons�tuída, a primeira reunião da Comissão ocorreu em 20/04/2005, conforme a
Ata da Primeira Reunião (fl. 10 a 12). Pelos registros da Ata, o obje�vo dessa reunião foi deliberar sobre
procedimentos administra�vos e estratégias de atuação para consecução do comando con�do na Ordem
de Serviço nº 42/2005.

5.46. Consta da Ata que o presidente da Comissão colocou em discussão o estudo que constava
do processo encaminhado pela FCP. E, após deliberações, a Comissão decidiu incorporar ao processo do
Incra, como um anexo, e como referencial da área da inicial que seria trabalhada pelo Incra no RTID:

Após discussão a Comissão decidiu incorporar ao processo nº 54220.001201/2004-09 de
Reconhecimento dos Remanescentes  da Comunidade Quilombo Morro Alto, como anexo, o estudo
sócio-antropológico e o território definido pelo estudo, com área de 4.632,2 há, como área inicial a
ser trabalhada no Relatório Técnico.

5.47. Nota-se que a decisão da Comissão foi incorporar o estudo acadêmico produzido por
 terceiros como um anexo, um subsídio aos trabalhos que iriam ainda ser desenvolvidos pelo Incra, ou
seja, no RTID. O RTID possuía regramento próprio estabelecido nos incisos do art. 10 da IN nº 16/2004.
 Porém, o que foi evidenciado é que foi mais que um subsídio, pois o estudo foi inteiramente copiado
como parte de peça técnica do RTID, contrariando as formalidades estabelecidas no norma�vo citado, e
sem possibilidade de considerar alguma etapa dessa formalidade cumprida no âmbito da FCP.
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5.48. Tanto esse foi o intuito original da Comissão que, dos registros da Ata, verifica-se que na
primeira sessão houve a leitura da IN nº 16/2004, especificamente do art. 10, que trata das peças e
manifestações técnicas obrigatórias para compor o RTID.  Além disso, para o item das peças obrigatórias
do RTID listadas nos Incisos I ao VI do art. 10, a Comissão decidiu por estabelecer divisão de
responsabilidades de execução. Para as peças que compõe o Inciso I do art. 10, que mais se
assemelhariam a alguma função do estudo acadêmico, a Comissão decidiu estabelecer a
responsabilidade de elaboração para a Coordenação de Projetos Especiais.

5.49. Constata-se, pois, que o estudo acadêmico, ora denominado de estudo antropológico ora
de relatório, foi incorporado ao processo como um subsídio, anexado, para que a unidade técnica
competente, em seus próprios meios, emi�sse o RTID, e não para ser simplesmente  copiado como se
fosse o pronunciamento técnico do Incra, sem análise de mérito se atenderia aos quesitos obrigatórios
do RTID. Em nenhum momento a Comissão considerou que esse estudo copiado cons�tuiu peça técnica
que daria como concluída alguma das etapas do RTID a cargo do Incra, contrariando, com isso, as
alegações das unidades que se manifestaram ao Relatório Preliminar de Auditoria.

5.50. Posteriormente, conforme Ata da Segunda Reunião da Comissão (fl. 62/63), de 11 de julho
(não foi nominado o ano na Ata, mas é provável que tenha ocorrido em 2005), a Comissão decidiu por
criar Grupo de Trabalho para levantamento de informações fundiárias, agronômicas, sócio-econômicas.
Porém, a leitura da ata leva crer que o obje�vo da reunião foi tratar de assunto referente à entrega ao
DNIT, no prazo de 40 dias, da cadeia dominial dos moradores da faixa de domínio da BR 101, no trecho
que compreende o território quilombola da Comunidade de Morro Alto, assunto diverso da regularizaçao
e �tulação de Morro Alto.

5.51. Na seqüência, o Incra publicou a Instrução Norma�va nº 20, de 19/05/2005 (publicada no
DOU em 16/09/2005), que, por sua vez, revogou a IN nº 16/2004 e estabeleceu novo regulamento sobre
os procedimentos do processo administra�vo para iden�ficação, reconhecimento, delimitação,
demarcação, desintrusão, �tulação e registro de terras ocupadas pelos remanescentes de comunidades
dos quilombos.

5.52. Nessa nova Instrução, a peça técnica nominada de relatório antropológico passou a,
textualmente, compor o RTID, como o relatório de caracterização histórica, econômica e sócio-cultural do
território quilombola iden�ficado, devendo conter:

a) as terras e as edificações que englobem os espaços de moradia;

b) as terras u�lizadas para a garan�a da reprodução �sica, social, econômica e cultural do grupo
humano a ser beneficiado;

c) as fontes terrestres, fluviais, lacustres ou marí�mas de subsistência da população;

d) as terras detentoras de recursos ambientais necessários à preservação dos costumes, tradições,
cultura e lazer da comunidade;

c) as terras e as edificações des�nadas aos cultos religiosos;

e) os sí�os que contenham reminiscências históricas dos an�gos quilombos.

5.53. A IN nº 20/2005 manteve a determinação que estabelecia que o RTID deveria ser
elaborado pela Divisão Técnica da Superintendência Regional do Incra.

5.54. O art. 25 da IN nº 20/2005 estabeleceu que os procedimentos administra�vos de �tulação
das áreas das comunidades remanescentes dos quilombos em andamento, em qualquer fase em que se
encontrassem, passariam a ser regidos por essa Instrução, aproveitando-se, no que couber, os atos
pra�cados em consonância com as disposições e requisitos então ins�tuídos.

5.55. Assim, qual era então o estágio em que se encontrava o processo 54220.001201/2004-09?
Formalmente, de relevante, a ins�tuição da Comissão, que decidiu por incorporar o estudo acadêmico
como anexo, e não como peça de RTID, e consultas efetuadas a Marinha do Brasil, ao IBAMA, a Secretaria
do Patrimônio da União, sobre a possível existência de acervo cartográfico fundiário, possivelmente para
atendimento do Inciso I do art. 10 da IN nº 16/2004, porém nenhum documento conclusivo ou formal
sobre esse inciso havia sido elaborado. Logo, os procedimentos do RTID passariam a ser as etapas e
requisitos da Nova Instrução Norma�va.
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5.56. Avançando nos autos, constata-se que a SR(11)RS publicou a nova Ordem de Serviço nº 72,
de 14 de Dezembro de 2010 (fl. 267), mediante a qual tornava sem efeito a Ordem de Serviço nº 42
(Primeira Comissão de Morro Alto), de 29/03/2005, ao tempo que ins�tuída nova Comissão para os
mesmos fins da anterior, qual sejam:

os procedimentos administra�vos necessários com vistas a iden�ficação, o reconhecimento, a
delimitação, a demarcação e a �tulação defini�va das terras ocupadas por Remanescentes da
Comunidade de Morro Alto, Municípios de Osório e Maquiné, de acordo com Decreto nº 4.887/2003
e a IN INCRA nº 57/2009.

5.57. Sobre essa nova Ordem de Serviço, verifica-se que padece do mesmo vício de falta de
segregação de função constatado na Comissão anterior, uma vez o comando da OS nº 72/2010 trata-se
de a�vidade eminentemente execu�va finalís�ca e essa segunda Comissão era composta, dentre os
servidores do Incra, por Paráclito José Brazeiro de Deus, procurador federal, nomeado como o presidente
dessa nova Comissão.

5.58. De acordo com o Regimento Interno do Incra vigente a época, com base no Decreto nº
6.812, de 3 de abril de 2009, a a�vidade do procurador seria de consultoria e assessoramento jurídicos,
não sendo prevista a�vidades de execução eminentemente finalís�ca, conforme se transcreve do art. 12
do Decreto:

Art. 12.  À Procuradoria Federal Especializada, na qualidade de órgão executor da Procuradoria-
Geral Federal, compete em âmbito nacional:  

I - representar judicial e extrajudicialmente o INCRA;

II - exercer as a�vidades de consultoria e assessoramento jurídicos aos órgãos do INCRA,
aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993;

III - promover a apuração da liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos, de qualquer natureza,
inerentes às a�vidades do INCRA, inscrevendo-os em dívida a�va, para fins de cobrança amigável
ou judicial; e

IV - coordenar e supervisionar as Superintendências Regionais na execução das a�vidades
relacionadas a sua área de atuação.

5.59. Dessa forma, houve quebra do princípio da segregação de funções, e que essa Comissão,
assim como seus feitos devem ser anulados, por não terem sido emanados, formal e materialmente, de
autoridade competente prevista no Regimento Interno do Incra vigente à época. De todo modo, por se
tratar de matéria jurídica é de bom alvitre que este ponto seja subme�do à consulta da Procuradoria
Federal Especializada no sen�do de avaliar se a realização da a�vidade eminentemente finalís�ca da
Comissão, tendo procurador federal como seu presidente, compromete de forma insanável os feitos
dessa Comissão.

5.60. O segundo ponto dessa Ordem de Serviço é que, embora as unidades técnicas tenham
ques�onado a diligência da Auditoria sobre a inobservância das instruções norma�vas sobre o RTID que
vieram posteriormente à IN nº 16/2004, constata-se que a Ordem de Serviço nº 72, de 14 de Dezembro
de 2010 (fl. 267) tem seus comandos embasados na Instrução Norma�va vigente a época, que já era a
Instrução Norma�va nº 57/2009, como se destaca:

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.887/2003 e IN INCRA Nº 57/2009 que regulamentam o
procedimento para iden�ficação, reconhecimento, delimitação, demarcação, �tulação e registro das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o ar�go 68 do Ato
das Disposições Cons�tucionais Transitórias;

5.61. Assim, entende-se que os fundamentos do comando executório dado à Comissão foram os
procedimentos ins�tuídos pela IN nº 57/2009. Tanto assim, que toda da documentação e estrutura de
organização do RTID de Morro Alto foram cons�tuídas com base na Instrução Norma�va nº 57/2009. O
que leva a crer que, a decisão da autoridade execu�va, mesmo com possibilidade de opinião diversa,
optou por pautar os procedimentos de sua competente esfera decisória pelas regras da IN nº 57/2009.

5.62. O segundo volume do processo 54220.001201/2004-09 já se inicia com o RTID (fl. 282 a
1457 – VII). O RTID tem início com uma breve introdução (fls. 283/284). Em seguida, o Relatório

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp73.htm#art11
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Antropológico Parte I (fls. 286-992). Logo na inicial dessa peça há a informação de que o Relatório
Antropológico do RTID nada mais que é que o estudo in�tulado "Comunidade Negra de Morro Alto:
Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais" que teria sido "aprovado e
incorporado ao procedimento administra�vo conforme ata da Comissão (1ª Comissão), fls. 10 a 12,
volume I".

5.63. Com relação a essa primeira informação do Relatório Antropológico, as evidências colhidas
pela Auditoria desmontam essa afirmação, pois é patente que a primeira Comissão apenas decidiu por
anexar o referido estudo e não atribuiu ao mesmo nenhuma decisão de competência para servir de RTID,
mas, pelo que se entende da leitura da ata, seria apenas como um subsídio, especialmente para definir o
marco inicial da área que seria trabalhada no RTID.

5.64. No RTID consta a Ata da Reunião da Comissão (fls. 1446-1449) ins�tuída pela Ordem de
Serviço nº 72/1010 (Segunda Comissão), datada de 15/02/2011, atendendo à convocação do presidente
da Comissão, o procurador federal Paráclito José Brazeiro de Deus, para a emissão do parecer conclusivo
da Comissão. Na ata, a Comissão  assinala que os procedimentos se iniciaram sob a vigência da Instrução
Norma�va nº 20/2004, vigorando, quando do parecer conclusivo, a Instrução Norma�va nº 57/2009. Em
análise ao relatório conclusivo, constata-se que a Comissão se fundamentou nos elementos exigidos na
IN nº 57/2009, tanto em termos de conteúdo quanto de organização e estrutura do documento.

5.65. Com relação ao relatório antropológico (item obrigatório a par�r da IN nº 20/2005), a
Comissão em seu parecer conclusivo, nos termos registrado na ata delibera�va, afirma que o estudo
antropológico foi a cópia do estudo acadêmico e afirma:

Esta peça foi aprovada e incorporada ao presente procedimento administra�vo nº
54220.001201/2004-09, conforme ata da Comissão, fls. 10 a 12, volume I. Peça constante, fls. 285 a
991, compondo os volumes II, III e IV.

5.66. Porém, conforme já evidenciado pela Auditoria, essa afirmação da Comissão não
corresponde a realidade dos fatos no processo. O referido estudo foi considerado como "anexo" ao
processo,  como um subsídio para as a�vidades da Comissão. Em nenhum momento a primeira Comissão
deliberou que tal estudo seria suficiente para fazer as vezes de peça do RTID. Durante todo o trâmite
processual, as comissões (primeira e segunda) somente  deliberaram sobre o relatório antropológico
especificamente nessa ata conclusiva, decidindo por considerar, sem análise de mérito, o estudo
acadêmico de terceiros como se fosse a peça técnica relatório antropológico, de competência do Incra.
Não ha sequer um parecer da divisão técnica do Incra.

5.67. Assim, a Comissão deixou de observar as regras con�das nos §2º e §3º do art. 10 da
referida Instrução (pela qual sua ins�tuição foi fundamentada), que são normas des�nadas a evitar
conflito de interesses nos posicionamentos técnicos do Incra.

5.68. Quando foi ins�tuída a Ordem de Serviço nº 72, de 14 de dezembro de 2010 (fl. 267), tem-
se que o comando para o serviço foi baseado na IN nº 57/2009.  A aplicação dessa IN, se �vesse sido
observada pela Comissão ou por outra unidade técnica nomeada competente, a cópia do estudo não
poderia de forma alguma fazer parte do RTID como se fosse a peça obrigatória relatório antropológico.
Isso porque a IN nº 57/2009 determina que o relatório antropológico somente pode ser elaborado por
especialista que tenha vinculo com o Incra e não poderia ser objeto de contrato com especialista que
tenha interesse no processo, mantenha ou tenha man�do vinculo jurídico relacionado ao relatório
antropológico, conforme destacado do §2º e §3º do art. 10 da IN nº 57/2009:

§ 2º. O Relatório de que trata o inciso I deste ar�go será elaborado por especialista que mantenha
vínculo funcional com o INCRA, salvo em hipótese devidamente reconhecida deimpossibilidade
material, quando poderá haver contratação, obedecida a legislação per�nente.

§ 3º. A contratação permi�da no parágrafo anterior não poderá ser firmada com especialistaque,
no interesse de qualquer legi�mado no processo, mantenha ou tenha man�do vínculojurídico
relacionado ao objeto do inciso I.

5.69. Essas disposições fulminariam qualquer possibilidade de o estudo “Comunidade Negra de
Morro Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais” (que nem sequer
cumpriu o requisito formal original na FCP para poder ser incorporado ao processo do Incra como etapa
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consumada), pois o mesmo foi elaborado por pessoas que não �nham vínculo com o Incra, bem como
restou comprovado que possuíam interesse na causa, conforme será tratado em ponto posterior desse
relatório. 

5.70. Ademais, é preciso destacar que a IN nº 57/2009 aprimorou o processo de confecção do
relatório antropológico o que, como resultado, passou-se a exigir informações mais qualificadas para o
processo, e nem isso sequer foi analisado nem pela Comissão ou por qualquer autoridade competente
antes de incorporar o produto acadêmico de terceiros como se fosse o relatório antropológico lavrado
pelo Incra.

5.71. Considerando as manifestações constantes da Nota Técnica nº 809/2020 sobre esta
constatação, pode-se analisar a questão sobre o cenário da IN nº 16/2004, sob a qual o processo foi
iniciado. Essa Instrução Norma�va não exigia peça denominada de relatório antropológico para o RTID,
mas exigia como peça obrigatória do RTID, no Inciso I do art. 10, levantamento de informações
geográficas, socioeconômicas e históricas. De todo modo, o estudo  “Comunidade Negra de Morro Alto:
Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais” foi adicionado pela primeira
Comissão como um anexo, e não como peça do RTID. Além disso, conforme já analisado pela Auditoria,
ao contrário do que diz Nota Técnica nº 809/2020, o parecer técnico que aprovou tal estudo não cumpriu
os requisitos formais no âmbito do processo ainda na FCP para ser considerado como se fosse suficiente
para atender os quesitos de RTID. Por essa Instrução, o RTID deveria ser elaborado pela Divisão Técnica.
Assim, a cópia desse estudo como se fosse uma peça técnica de RTID, sem uma análise de mo�vação
técnica, contraria os quesitos da IN nº 16/2004.

5.72. Porém, como dito, a IN nº 16/2004 foi revogada pela IN nº 20/2005. Essa úl�ma, passou a
regulamentar os procedimentos e ins�tuiu, como peça obrigatória do RTID, o relatório antropológico, o
qual deveria ser elaborado pela Divisão Técnica da Superintendência Regional, bem como estabeleceu os
quesitos específicos que deveriam constar neste relatório antropológico (alíneas “a” a “e” do Inciso I do
art. 10). Portanto, tem-se que esse relatório do RTID não foi elaborado pela unidade competente, tratou-
se de cópia de um estudo não validado no âmbito formal da Administração. Não há posicionamento da
Comissão decidindo que tal estudo seja a peça relatório antropológico. A única decisão verificada da
Comissão é que tal estudo seja um anexo do processo, e a área competente do Incra, formalmente
designada pela IN nº 20/2005 nem sequer sinaliza se os quesitos mínimos obrigatórios do relatório
antropológico, estabelecidos no art. 10, foram atendidos.

Portanto, seja qual for o normativo que se tome como o regulamento dos procedimentos, verifica-se que a
incorporação do estudo anteriormente citado como peça do RTID, como se fosse de lavra do Incra, para fazer
as vezes de peça técnica obrigatória da Autarquia, demonstra-se inadequada e irregular e consiste em
inobservância do regramento administrativo. Em análise aos regulamentos, verifica-se que pode, sim, o
Incra, utilizar tal estudo como subsídio. Porém,  para o relatório antropológico, é preciso ato emanado da
autoridade competente.

5.73. Sobre o comentário da Nota Técnica nº 809/2020, da Divisão DFQ-1, de que subscrevente
do relatório preliminar afirma que o material encaminhado pela FCP para o INCRA em março de 2004
deve ser analisado à luz na IN INCRA nº 57/2009, entendemos que restou bastante esclarecido nesta
análise da Auditoria interna quais as questões irregulares em relação ao relatório antropológico. O
estudo encaminhado pela FCP, mesmo que sob a égide da IN nº 16/2004 e IN nº 20/2005, e até a da IN nº
57/2009, não teriam o condão de compor o RTID sem cumprir os ritos formais de pronunciamento da
autoridade competente e análise do atendimento dos requisitos obrigatórios.  Quando a Comissão
resolveu sobre relatório antropológico, já estava vigente a IN nº 57/2009. É inconcebível, sob a
perspec�va de controle interno quanto à aderência que os procedimentos administra�vos devem ter às
normas que o regulamentam, assumir como do Incra estudo de terceiros da forma em que foi pra�cado,
como se fosse o relatório antropológico, sem a análise e manifestação de autoridade formalmente
competente, dentre outras questões já apontadas pela Auditoria.

5.74. As citações da Nota Técnica nº 809/2020 quanto à Informação do Serviço Quilombola da
SR(11)RS e da Informação Técnica DFQ nº 20/2017 foram devidamente analisadas e, no mérito, rejeitadas
porque não se coadunam com as evidências colhidas no processo e nos documentos que foram
encaminhados à Auditoria nesta ação de controle. Todos os trâmites da Superintendência e da segunda
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Comissão, e o próprio RTID, foram com base na IN nº 57/2009, o que só reforçaria, então, a nulidade do
RTID. Todos os procedimentos do Comitê de Decisão Regional se deram com base na IN nº 57/2009, para
o qual inclusive consta do Parecer AGU/PGF/PFE nº 34/2011 (fls. 1455-1458), de 18/02/2011, que
analisou o processo após a conclusão do RTID, e, ao fim, conclui:

Assim sendo, entendemos estar saneado o processo para fins de submissão ao CDR e posterior
publicação, devendo ser observados então os ditames legais ora vigentes na IN nº 57/2009.

5.75. Portanto, as evidencias colhidas pela Auditoria apontam que o  estudo acadêmico que foi
u�lizado, em sua cópia integral, como se fosse o relatório antropológico de lavra do Incra, não contou
com o assen�mento formal ou foi validado FCP, de forma que não cumpriu os requisitos formais do art.
3º do Decreto nº 3.912/2001 e nem foi apresentado algum termo circunstanciado do seu recebimento
enquanto produto contratual, logo, o Incra deveria fazer cumprir os requisitos da IN nº 16/2004, cujos
procedimentos passaram a ser disciplinados pela IN nº 20/2005 e atualizações. Sob a perspec�va de
quaisquer das instruções norma�vas do Incra, não houve autorização da Comissão ins�tuída pela
Superintendência para que o estudo acadêmico fosse conver�do, em sua integralidade, na peça técnica
obrigatória denominada de relatório antropológico. Além disso, entendemos que a condução dos
trabalhos execu�vos finalís�cos por procurador federal cons�tui-se em prejuízo da segregação de
funções e compromete a lisura das decisões da Comissão. Consideramos ainda irregular a u�lização do
estudo acadêmico como se fosse o relatório antropológico do Incra por não cumprir os requisitos de ser
emanado por autoridade competente ou formalmente designada e por não ter sido, na formal, avaliado
sobre o atendimento das especificações técnicas que deve ter um relatório antropológico (que estão bem
claras nos regulamentos). As ordens de serviço executórias sempre foram taxa�vas sobre procedimentos
vinculados às instruções norma�vas pelas quais foram expedidas.

6. DO CONFLITO DE INTERESSE NO RESULTADO PRODUZIDO COM A INCORPORAÇÃO DO
ESTUDO ANTROPOLÓGICO COMO SE FOSSE O RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO DO INCRA.

6.1.  Conforme se depreende do regulamento do Incra para �tulação de remanescentes de
quilombo, o RTID é o ponto central dos procedimentos de iden�ficação e delimitação, e é fundamental
para os procedimentos subsequentes do Incra que culminarão na �tulação e registro das terras ocupadas
por remanescentes das comunidades dos quilombos.

6.2. De acordo com a IN INCRA nº 57/2009, dentre as seis peças técnicas que compõe o RTID,
tem-se o Relatório Antropológico, regulamentado no Inciso I do art. 20 da referida Instrução. O obje�vo
do relatório antropológico é realizar a caracterização histórica, econômica, ambiental e sociocultural da
área quilombola pleiteada.

6.3. A elaboração do Relatório Antropológico é de competência do Incra, que pode se subsidiar
de informações ob�das em campo e junto a outras ins�tuições públicas ou privadas, ou mesmo de
estudos técnicos e cien�ficos existentes (Art. 9º e 10º da IN INCRA nº 57/2009). Porém, o processo de
delimitação e �tulação de território quilombola pode envolver li�gios que demandam do Incra que
busque sempre se resguardar em procedimentos isonômicos, baseados em regulamento, e que, ao fim,
façam valer apenas a vontade da Lei e o atendimento dos direitos reconhecidos, sem influências
impróprias de terceiros no resultado que será pronunciado pela Administração.

6.4. Tanto assim que, desde a edição da IN INCRA nº 49, de 29/09/2008, foi estabelecida a
regra de que o RTID deve ser elaborado por especialista que mantenha vínculo funcional com o Incra,
salvo em hipótese devidamente reconhecida de impossibilidade material, quando poderá haver
contratação, justamente para evitar-se situações de conflito de interesses e influências impróprias nas
decisões da Autarquia. A IN INCRA nº 57, de 20/10/2009, além de manter essa regra, acresceu que os
produtos do Relatório Antropológico não podem ser decorrentes de contratos firmados com especialistas
que tenham ou tenham �do vínculos com interessados diretos no processo (§3º do art. 10 da IN INCRA
nº 57/2009).

6.5. Nesse sen�do, é importante observar que não foi o Incra que, ante a eventual carência
material, contratou diretamente estudo antropológico “Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade,
Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais”, e o referido estudo foi produzido por pessoas
estranhas a estrutura administra�va do Incra. Como o referido estudo antropológico foi totalmente
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u�lizado como se fosse o Relatório Antropológico do RTID, tem-se que, contrariamente ao previsto no
regulamento, o Relatório Antropológico contou com a produção de terceiros, os quais não foram
contratados diretamente pelo Incra.

6.6. Em 19/07/2004, a Associação Comunitária Rosa Osório Marques demandou ao Incra a
instauração do procedimento administra�vo para a �tulação de Morro Alto como remanescente de
quilombo. A ata de ins�tuição dessa Associação foi realizada em 17/08/2002. Comparando-se os
subscritores da ata de ins�tuição da Associação  com as informações de autoria do estudo, esta Auditoria
constatou que dois dos sete autores do estudo antropológico, quais sejam, os antropólogos Cín�a Beatriz
Muller e Rodrigo de Azevedo Weimer, também são sócios fundadores da Associação Rosa Osório
Marques, que tem interesse direto na delimitação da área pleiteada, já que será outorgada como �tular
da área.

6.7. Assim, tem-se a situação que pessoas representantes e com interesse nos obje�vos da
Associação Comunitária Rosa Osório Marques foram determinantes na elaboração do estudo acadêmico
que foi integralmente copiado como o Relatório Antropológico do RTID, ou seja, em informações
produzidas com a colaboração de terceiros interessados diretos na causa.

6.8. Nesse contexto, a opinião desta Autoria é que o estudo cien�fico abordado ficou
comprome�do quanto à viabilidade de ser u�lizado integralmente como o Relatório Antropológico do
RTID, pois não foi produzido diretamente pelo Incra, mas produzido por colaboração de uma das partes
interessadas no pleito da Associação Rosa Osório Marques que �nha interesse direto no resultado que
lhe fosse favorável.

6.9. Em razão disso, a inclusão desse estudo como se fosse o Relatório Antropológico do RTID
consiste em preferência a um interesse no resultado da ação de �tulação de Morro Alto como território
quilombola, contrariando a norma da IN INCRA nº 57/2009, que veda a contratação de serviços de
terceiros, no que se refere ao Relatório Antropológico, que tenham ou tenham �do vínculo com as partes
legi�madas no processo (§3º do art. 10 da IN nº 57/2009).

6.10. Não obstante, é preciso citar que, pelo §5º do art. 10 da IN INCRA nº 57/2009, é facultado
à comunidade interessada apresentar peças técnicas necessárias à instrução do RTID, as quais poderão
ser valoradas e u�lizadas pelo INCRA. Porém, no caso do estudo antropológico em apreço não se
verificou nos autos que foi apresentado diretamente pela comunidade, mas foi inserido diretamente por
servidor do Incra.

6.11. O Relatório da CPI Funai/Incra trouxe à baila que o estudo “Comunidade Negra de Morro
Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais” foi produzido para acolher
demanda do Conselho do Desenvolvimento e Par�cipação da Comunidade Negra – CODENE. As normas
do Incra anteriormente citadas permitem que eventualmente estudos técnicos de interesse da
comunidade sejam apresentados ao Incra para apreciação quando da composição do RTID. Todavia, no
caso concreto, o estudo antropológico foi produzido por colaboração direta de pessoa com vínculo com
as partes, o que fere o §3º do art. 10 da IN nº 57/2009 e impede a u�lização desse estudo específico para
a composição do RTID de Morro Alto.

6.12. Ainda como parte do trabalho da CPI Funai/Incra consta citação de tese de doutorado de
Cín�a Beatriz Muller, sócia fundadora da Associação Comunitária rosa Osório Marques, parte legí�ma e
diretamente interessada em Morro Alto, integrantes de movimento com interesse na causa passou a
integrar a equipe de trabalho que elaborou o estudo antropológico, que veio a ser adotado como o
Relatório Antropológico do RTID.

6.13. Ante todo o exposto, entendemos que a incorporação do estudo “Comunidade Negra de
Morro Alto historicidade e territorialidade” como se fosse o Relatório Antropológico do RTID deve ser
anulado, e novo Relatório Antropológico deve ser elaborado em observância às alíneas do Inciso I do art.
10 e dos §§2º e 3º do mesmo ar�go, da IN INCRA nº 57/2009.

6.14. Instadas a se manifestarem pela Auditoria, as unidades técnicas apresentaram o O�cio nº
1236 (5910235), a Nota Técnica nº 809/2020 e a Nota Informa�va 3021 (6563502), as quais serão a
seguir transcritas e consideradas para o pronunciamento conclusivo desta ação de controle.
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6.15. Por meio do O�cio nº 1236 (5910235), a Superintendência Regional do Incra no Rio Grande
do Sul apresentou a seguinte manifestação:

 A exigência norma�va de que os relatórios antropológicos devam ser produzidos por membros do
quadro da equipe técnica, tem justamente o condão de impedir que interesses externos influenciem
na tramitação da polí�ca pública. Pois no referido caso, onde o relatório antropológico foi a mera
reprodução integral do estudo "Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Iden�dade,
Territorialidade e Direitos Cons�tucionais", do qual dois dos sete autores constam como sócios
fundadores da Associação Comunitária Rosa Osório Marques, demandante do procedimento ao
Incra, além de ter sido constatado pela CPI Funai/Incra que o estudo atendia demandas da en�dade
civil denominada Conselho do Desenvolvimento e Par�cipação da Comunidade Negra - CODENE.  A
nosso ver, os elementos apresentados no Relatório Preliminar demonstram de forma robusta que o
processo de elaboração do relatório antropológico foi efe�vamente contaminado por influências
externas, ferindo a isonomia e o Princípio da Impessoalidade, inscrito no ar�go 37 da Cons�tuição
Federal. 

6.16. Por meio da Nota Técnica nº 809/2020, a Divisão DFQ-1, da Coordenação-Geral de
Regularização de Territórios Quilombolas, da Diretoria de Ordenança Fundiária apresentou a seguinte
manifestação:

Como já destacado anteriormente, em que pese a publicação do RTID de Morro Alto tenha ocorrido
em 2011, sua elaboração teve início na Fundação Cultural Palmares, quando a atribuição para
�tulação de territórios quilombolas era daquela ins�tuição (2001). Nesse sen�do, o Incra
recepcionou os processos em curso da FCP e prosseguiu com a regularização fundiária quilombola
em cada um deles, como foi o caso do processo em tela.

Dessa forma, como amplamente deba�do nos autos, o relatório antropológico foi fruto do Convênio
n. 002/2001 firmado entre a FCP e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, quando a Palmares
era a en�dade autorizada para proceder com a �tulação de territórios quilombolas no país. Como
consta nas primeiras folhas do processo administra�vo do Incra de Morro Alto (fl.
07, 54220.001201/2004-09), foi realizada uma reunião para tratar da transferência da atribuição da
FCP ao Incra e dos trabalhos que foram realizados até ali pela Fundação.

Destaca-se que quando da instauração do processo administra�vo de Morro Alto no Incra, estava
vigente a Instrução Norma�va n. 16, de 24 de março de 2004, que não fazia qualquer exigência de
peça técnica como relatório antropológico, como já explicitado nos itens anteriores. Considerando a
especificidade da situação do processo administra�vo de Morro Alto, não há que se falar em
competência exclusiva do Incra. Na INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 20/2017 – INCRA/DFQ (fls. 113-
176, 0173360), no tópico 1. Relatório Antropológico, esse tema foi abordado pela DFQ, discorrendo
pela situação de processo em transição. Ainda, o Documento do F4/RS que analisou o O�cio
463/2016 tratou dessas questões no item 1.1 – Da contratação, aprovação do Relatório
antropológico do Morro Alto e da incorporação ao procedimento do INCRA, juntado às fls. 46 a 48
do SEI n. 0173360 do presente processo; 2.1 – Dos trabalhos técnicos desenvolvidos pela equipe do
INCRA (fls. 49 a 51, 0173360); e 2.2 – Do contexto da polí�ca pública implementada (fls. 51 a
56, 0173360).

Em 13 (treze) de julho de 2001, a União Federal, por intermédio da Fundação Cultural Palmares
(FCP) vinculada ao Ministério da Cultura, firmou o Convênio N°:002/2001 com a Secretaria do
Trabalho, Cidadania e Assistência Social (STCAS) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tendo
como o objeto o apoio financeiro da FCP para: a iden�ficação, reconhecimento, delimitação
territorial e demarcação com vistas à �tulação e o registro do �tulo em cartório de registro de
imóveis de inúmeras comunidades remanescentes de quilombos no Rio Grande do Sul, dentre elas a
Comunidade de Remanescente de Quilombos do Morro Alto.

A STCAS firmou, por sua vez, Convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
que cons�tuiu uma equipe técnica para o desenvolvimento da pesquisa, cujos trabalhos foram
realizados no período de agosto de 2001 a outubro de 2002; o que resultou na peça técnica:
Comunidade Negra do Morro Alto: Historicidade, Iden�dade, Territorialidade e Direitos
Cons�tucionais.

Em 2003, a FCP contratou uma profissional com notório saber, a professora Doutora Ilka Boaventura
Leite , para proceder a elaboração do Parecer Conclusivo da peça técnica resultante do Convênio
com a STCAS, conforme o Processo Administra�vo N°0142.000014/2003-0. Após a leitura e análise
do Relatório Antropológico sócio-histórico, a parecerista manifestou-se pela aprovação da referida
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peça técnica, conforme pode-se observar no trecho transcrito a seguir do processo acima referido
(fls. 41 a 58).

"Diante do que expõe o relatório, dos fatos apresentados e da ampla documentação comprobatória
que o acompanha, não há dúvidas de que a área denominada de Morro Alto passa a ser
reconhecida como uma comunidade remanescente de quilombo, nos termos do ar�go 68 da ADCT
(LEITE, 2003)".

Em 09 (nove) de março de 2004, o INCRA recebeu o o�cio N° 74 da Fundação Cultural Palmares
remetendo os autos do procedimento da Comunidade Quilombola do Morro Alto, com vistas a dar
“con�nuidade (grifo nosso) aos trabalhos visando a demarcação, regularização e �tulação da área
em questão” (FCP, 2004).

Portanto, a situação do processo de Morro Alto difere daquela de outros processos que já foram
iniciados diretamente pelo Incra, inclusive dos iniciados na úl�ma Instrução Norma�va publicada.
Para os processos realizados integralmente pelo Incra, observa-se o que estabelece o ar�go 10,
parágrafos 2° e 3°, da IN 57/2009, que prioriza a elaboração do relatório antropológico por
servidores vinculados com o Incra e permite a contratação quando jus�ficado. Sobre esse aspecto,
cabe trazer ao conhecimento da Auditoria Interna do Incra a NOTA TÉCNICA/EGC/CGJ/PFE/INCRA/N°
001/2010, expedida pela Procuradoria Federal Especializada, que trata da legalidade da execução
indireta (parcerias, contratos, convênios) de relatórios antropológicos, peças técnicas do RTID. Tal
parecer, amparado tecnicamente pela NOTA TÉCNICA/INCRA/DF/DFQ/N° 02/2011, permi�u que o
Incra ampliasse a execução da regularização fundiária quilombola. Até hoje, o Incra atendeu apenas
16% da demanda de regularização fundiária quilombola com a publicação de RTIDs. A viabilidade de
contratação de uma peça técnica é plenamente jus�ficada considerando a demanda do Incra para
tal matéria.

Acerca do outro indício de irregularidade apontado pela auditoria no Registro 3 do Relatório
Preliminar, de que alguns pesquisadores da equipe que elaborou o relatório antropológico seriam
sócio fundadores da Associação Rosa Osório Marques, a INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 20/2017 –
INCRA/DFQ (fls. 113-176, SEI 0173360) tratou dessa questão.

De forma semelhante, entende-se que o fato da professora e pesquisadora Cín�a Beatriz Müller
estar presente em reunião de fundação da associação representa�va quilombola não se configura
fraude ou indício de interesse pessoal no processo de regularização.

O fato de pesquisadores envolvidos na confecção do relatório antropológico terem acompanhado a
formação da en�dade associa�va não significa aferimento do acesso à terra que o território trará.
São os quilombolas cadastrados como sendo remanescentes e reconhecidos pelo grupo aqueles que
poderão usufruir do acesso à terra e outras polí�cas voltadas para esse segmento.

A cons�tuição de uma associação representa�va é obrigatória para a �tulação de terras de forma
cole�va. As comunidades quilombolas têm historicamente recebido apoio da igreja, de organizações
da sociedade civil e universidades para se organizarem enquanto grupos que sempre foram
invisíveis, no sen�do de pleitear direitos do Estado.

A professora Cín�a Beatriz Muller endereçou à Associação Brasileira de Antropologia manifestação
na qual esclarece sua versão da situação de par�cipação em reunião que cons�tuiu associação
representa�va quilombola (Anexo I). 

O Anexo I da Informação Técnica da DFQ, disponível no presente processo administra�vo, traz
esclarecimentos da professora Cín�a Muller:

Durante a realização da etapa de levantamento de dados sobre a Comunidade Negra de Morro Alto
toda a equipe de pesquisa par�cipou esporadicamente de reuniões promovidas por sua Associação.
Tais reuniões ocorriam em locais pré-definidos dentro da área da comunidade, na maior parte das
vezes, aos sábados à tarde. Durante a pesquisa �vemos a oportunidade de registrar a cons�tuição
da Associação Rosa Osório Marques, que seria a receptora do �tulo das terras ao final do
procedimento. Por estarmos presentes, eventualmente éramos consuItados sobre assuntos
referentes às discussões, qualquer discussão. Promovemos, inúmeras vezes, esclarecimentos sobre o
que se tratava a pesquisa que realizamos no local. Ao longo das reuniões, man�nhamos a postura
de respeito ao protagonismo dos membros da comunidade e de suas lideranças. Nossas
intervenções eram pontuais, nosso principal obje�vo, por respeito ao método de pesquisa, era
registrar as discussões. As reuniões de cons�tuição da Associação não se diferiram em termos
rituais das demais reuniões promovidas na comunidade e, ao final, a nominata dos presentes foi
conver�da em uma lista de "sócios" fundadores um registro meramente simbólico. Ao tempo da
pesquisa, a comunidade de Morro Alto foi bastante precisa em definir os beneficiários com a
�tulação de seu território: os descendentes de ex-escravos de Rosa Osório Marques. Por isso, de
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forma alguma sou "sócia" da comunidade e, muito menos, assinei uma Ata com animus fraudandi
ou dolandi, intenção de fraude ou dolo, como me imputa (e ao pesquisador historiador Rodrigo de
Azevedo Weimer) o Relatório Final da CPI. A prova documental não existe por si só, apenas, ela
carrega em si a possibilidade de múl�plas interpretações e é produzida em um contexto, mesmo em
relação a outros documentos. Assim, a interpretação que vige no Relatório é unilateral e reforça um
ponto de vista construído pela relatoria da CPI sem a existência de contraditório ou ampla defesa.

Além disso, conforme exposto na INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 20/2017 – INCRA/DFQ:

Corroborando o afirmado pela professora Cín�a Müller, o regimento interno da Associação
Comunitária Rosa Osório Marques, juntada às fls. 17 a 25 nos autos do processo Incra nº
54220.001201/2004-09 para regularização do quilombo Morro Alto, estabelece em seu art. 3º
“Poderão ser associados os moradores e co-herdeiros remanescente de quilombo da comunidade de
Morro Alto e adjacências”.

Cín�a Beatriz Muller e Rodrigo de Azevedo Weiner não possuem nenhum vínculo permanente com a
comunidade pesquisada, não são moradores de Morro Alto e adjacências, não são descendentes de
ex escravizados e não são descendentes de Rosa Osório Marques, fundadora da comunidade. Logo
não se enquadram em nenhum dos critérios exigidos para serem sócios da Associação Comunitária
Rosa Osório Marques ou serem membros da comunidade. Portanto não possuem nenhum direito de
usufruto do território reivindicado pelo comunidade. Assim, não se caracteriza, à época da
elaboração do relatório antropológico ou mesmo atualmente, nenhum impedimento legal para sua
par�cipação no processo ou mesmo qualquer vício no relatório produzido.

A Auditoria, em sintonia com o O�cio 463/2016, afirma que o estudo antropológico "ficou
comprome�do quanto à viabilidade de ser u�lizado integralmente" por não ter sido elaborado
diretamente pelo Incra e, também, por ter colaboração de partes interessadas no processo. Sobre a
elaboração ter ocorrido quando a atribuição não era do Incra, mais uma vez lança-se mão da
INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 20/2017 – INCRA/DFQ, que destaca:

Acerca da incorporação do estudo antropológico oriundo da FCP, entende-se que a SR-11/RS prestou
os esclarecimentos de forma sa�sfatória nos itens 1.1. Da contratação, aprovação do Relatório
antropológico do Morro Alto e da incorporação ao procedimento do INCRA (fls. 46 a 48 do processo
54000.000207/2017-60) e 2.2. Do contexto da polí�ca pública implementada (fls. 51 a 56 do
processo nº 54000.000207/2017-60). A par�r dos itens acima, bem como da análise do processo de
regularização fundiária (nº. 54220.001201/2004-09), fica evidenciado que o Incra recebeu o
relatório antropológico de Morro Alto aprovado pela Fundação Cultural Palmares e que esse
cumpriu as norma�vas de regularização que orientavam a atuação dessa Fundação. Estando ele
pronto coube ao Incra a con�nuidade do processo de regularização, com base nas novas norma�vas
(na época o Decreto 4.887/2003 e a Instrução Norma�va n.16/2004). De posse do relatório já
aprovado da FCP, a Superintendência Regional do Incra no Rio Grande do Sul operou os demais
passos até a publicação do RTID, seguindo as normas vigentes à época.

Ainda, sobre a questão do interesse na elaboração do estudo, destaca-se trechos do PARECER n.
00113/2017/PROC/PFE-INCRA-RS/PGF/AGU elaborado pela Procuradoria Federal Especializada
junto ao Incra/RS:

86. Entende o parlamentar oficiante, outrossim, que o estudo antropológico teria sido produzido
“pelos próprios interessados na demarcação”, o que violaria a “imparcialidade, impessoalidade,
publicidade e moralidade” (fl. 12, início). Uma declaração desse talante precisa ser baseada em
fatos. O estudo antropológico foi elaborado por professores e pesquisadores de uma universidade
federal, e nenhum deles foi ou será pessoalmente beneficiado com o reconhecimento do território.
Nesse sen�do, não houve violação de qualquer dos princípios mencionados. 

(...)

96. Outro argumento apresentado para afirmar a parcialidade e pessoalidade do estudo
antropológico é de que o mesmo teria sido efe�vado a par�r de uma demanda do Movimento
Negro Unificado (MNU), o qual teria interesse no reconhecimento do território, e “não poderia ditar
os termos do estudo e, indiretamente, do julgamento” (fl. 23). Quanto ao fato de o MNU haver
requerido o estudo e o reconhecimento da área não há, evidentemente, problema algum. Entender
diferente seria afirmar, por exemplo, que o interessado em receber um bene�cio previdenciário não
poderia requerê-lo. Ora, a Administração Pública se organiza para atender às suas finalidades
públicas, dentre elas, reconhecer e efe�var direitos dos cidadãos e grupos de cidadãos. Natural e até
recomendável que os interessados requeiram aos órgãos públicas o reconhecimento de seus direitos
– pode-se falar, inclusive, em um direito de pe�ção, fundado no art. 5o da Lei no 9.784/99, e em
uma obrigação correlata da Administração Pública de oferecer resposta ao quanto requerido.
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97. (...) De resto, evidente que servidores públicos de autarquias ou departamentos de
universidade possuem posições polí�cas e podem apoiar ou não movimentos sociais e polí�cos,
sejam eles quais forem. Isso é aceitável e cons�tui direito fundamental de qualquer pessoa,
inclusive servidores públicos. Juridicamente falando, no entanto, para que haja violação ao
princípio da impessoalidade expresso no art. 37 da Cons�tuição, ou para que se configure a
suspeição ou impedimento previstos no art. 18 da Lei no 9.789/99, não basta uma referência
genérica ao posicionamento polí�co do servidor. Impõe-se que seja demonstrado interesse no
resultado específico do processo administra�vo, qual seja, o reconhecimento daquele território
quilombola, do Território Quilombola de Morro Alto. (...) E, por fim, na verdade não há indícios de
que os elaboradores do estudo �vessem interesse específico no reconhecimento do Território
Quilombola de Morro Alto ou indícios de que viessem a ser beneficiados pessoalmente pelo
reconhecimento, não tendo eles incorrido, destarte, nas hipóteses de suspeição e impedimento
previstas no art. 18 da Lei no 9.784/99.

Acerca do entendimento da auditoria interna de que haveria irregularidades na inserção do
relatório antropológico oriundo da FCP no processo diretamente pelo servidor do Incra, novamente
o subscritor do relatório preliminar ignora o fato de que o processo administra�vo teve início da
Fundação Cultural Palmares e que, assim, com a transferência da atribuição ao Incra, houve
con�nuidade nos processos. Além da previsão explícita no Decreto 4.887/2003 sobre a transferência
dos processos entre as ins�tuições, é uma questão de economicidade dos gastos públicos, não
desperdiçando recursos que já foram empreendidos em a�vidades do Estado.

Dessa feita, entende-se que a opinião da Auditoria Interna do Incra não está ancorada em fatos dos
processos administra�vos referenciados nesta Nota Técnica; os pontos elencados no Registro 3
foram todos tratados nas manifestações técnicas e jurídicas no bojo do presente processo
administra�vo, não havendo qualquer fato novo apresentado.

6.17. Por meio da Nota Informa�va 3021 (6563502), a Coordenação-Geral de Regularização
Fundiária apresentou a seguinte manifestação:

Devidamente explicado na NOTA TÉCNICA Nº 809/2020/DFQ-/DFQ/DF/SEDE/INCRA (SEI nº
5871492).

6.18. Após a manifestação das unidades, a Auditoria Interna apresenta o posicionamento
conclusivo:

6.19. O estudo denominado "Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Iden�dade,
Territorialidade e Direitos Cons�tucionais" �veram os seus trabalhos de campo realizados no período de
agosto de 2001 a outubro de 2002 (fl. 286), e publicado em 2004 (fl. 10). O estudo foi produzido por:
Daisy Macedo de Barcellos (também organizadora e coordenadora de pesquisa de campo), Miriam de
Fá�ma Chagas (coordenadora técnica), Mariana Balen Fernandes, Nina Simone Fujimoto, Paulo Staudt
Moreira, Cín�a Beatriz Muller (coordenadora-execu�va), Marcelo Vianna, Rodrigo de Azevedo Weimer
(coordenador de pesquisa histórica).

6.20. De acordo com o art. 1º do Título I, do Estatuto, a Associação Comunitária Rosa Osório
Marques teria sido fundada no dia 22/09/2001 (fl. 17), mas o estatuto data de 01/12/2001, e a requisição
para registro em cartório ocorreu em 30/08/2002 (fl. 16). Consta dos autos, a Relação dos Sócio
Fundadores da Associação Comunitária Rosa Osório Marques (fl. 35), de 30/08/2002 (quanto os
trabalhos de campo do estudo ainda estavam em andamento), dentre os quais estão Cín�a Beatriz
Muller, coordenadora-execu�va, e Rodrigo de Azevedo Weimer (coordenador de pesquisa histórica) do
estudo que foi copiado como relatório antropológico do RTID.

6.21. É provável que, quando o presidente da Associação se dirigiu ao Serviço de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas de Osório (fl. 16), em 30/08/2002, tenham feito parte dessa requisição o estatuto
(fls. 17 a 25), datado de 01/12/2001, e a relação dos 37 sócios fundadores (fl. 35/36), de 30/08/2002, em
que contam os dois técnicos do estudo. 

6.22. Importa assinalar que, pelos procedimentos que têm sido adotados pela unidade de
regularização quilombola do Incra, o �tulo é emi�do em nome da Associação, portanto, da Associação
Rosa Osório Marques, a qual, pelo menos pelos elementos que constam evidenciados nos autos, tem ou
�veram entre seus sócios fundadores a coordenadora-execu�va e o coordenador de pesquisa histórica do
estudo que foi copiado como o relatório antropológico que beneficiaria diretamente a Associação, com
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uma extensão territorial significa�va, já que o �tulo quando emi�do será em seu nome e não será
individualizado para os remanescentes do quilombo de Morro Alto.

6.23. Assim, resta evidente o conflito de interesses na u�lização desse relatório, como se fosse
peça de lavra do Incra, para fazer as vezes do relatório antropológico, seja qual for a Instrução Norma�va
considerada, pois envolve questões de princípios de procedimentos administra�vos que devem ser
observados. Neste ponto, por ser elucida�vo do caso em apreço, vale destacar o conceito de conflito de
interesses que consta do Inciso I do art. 3º da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013:

I - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que
possa comprometer o interesse cole�vo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da
função pública;

6.24. Ora, o estudo que foi o relatório antropológico, e que definiu o tamanho da área (que terá
repercussão nas indenizações), contaram em sua elaboração com pessoas de cargo de liderança no
estudo como sócias fundadoras da Associação que será beneficiada com o �tulo defini�vo. Ou seja,
contribuíram para definir o tamanho da área, dentre outras questões, que será da Associação da qual são
vinculados. Isso ocorreu sem que o Incra tenha cumprido os requisitos de avaliação do relatório
antropológico, como demonstrado na constatação anterior, com vício de competência e de forma.

6.25. A questão da aplicabilidade das instruções norma�vas foram bastante deba�das em
tópicos anteriores deste Relatório. Porém, voltando a isso, tem-se que a peça relatório antropológico
passou a ser obrigatória para o RTID a par�r da IN nº 20/2005, que deveria ser elaborado ou era de
competência própria da Divisão Técnica da Superintendência Regional do Incra. Nessa instrução, não
havia menção de que laudos antropológicos pudessem ser realizados por terceiros, na verdade, era bem
mais restri�va, pois  o relatório antropológico, por essa instrução é de pronunciado do Incra, e não de
terceiros (art. 9º). O Incra in�tulou a peça relatório antropológico como o referido estudo, do qual não
produziu e nem sequer validou quanto ao atendimento dos quesitos obrigatórios das alíneas "a" a "e" do
Inciso I do art. 10 da IN nº 20/2005.  Como evidenciado pela Auditoria, não cumpre dizer que tal estudo
foi aprovado pela FCP, pois não cumpriu os ritos formais e competentes necessários para tanto.

6.26. E, mesmo se �vesse sido, não afasta a evidência de potencial conflito de interesse, pois o
relatório antropológico, elaborado por terceiros, foi que definiu o tamanho da área que beneficiará a
Associação, da qual tais terceiros possuem vínculos de fundadores. O regulamento indicava que as
en�dades representa�vas poderiam contribuir na definição espacial do território reivindicado (art. 8º),
mas essa definição deve ocorrer por meio do RTID, peça de lavra do Incra (art. 9º), senão não teria
sen�do e nem necessidade exigir do Incra trabalho técnico para caracterização da área ocupada pela
comunidade, bastava exigir ou admi�r que cada associação ou representante apresentasse seu próprio
laudo antropológico.

6.27. Essa situação de conflito potencial começou a se tornar expressa  a par�r da edição da
Instrução Norma�va nº 49, de 29 de setembro de 2008, quando foi estabelecido que o relatório
antropológico deveria ser elaborado por especialista que man�vesse vínculo funcional com o Incra,
sendo permi�da até a contratação, desde que cons�tuído vínculo funcional com o Incra e que o
especialista contratado não �vesse qualquer interesse no processo ou tenha �do vínculo relacionado à
produção do laudo antropológico, como se transcreve do §2º e §3º do art. 10 da IN nº 49:

Art. 10 O RTID, devidamente fundamentado em elementos obje�vos, abordando informações
cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, sócio-econômicas, históricas,
etnográficas e antropológicas, ob�das em campo e junto a ins�tuições públicas e privadas,
abrangerá, necessariamente, além de outras informações consideradas relevantes pelo Grupo
Técnico, dados gerais e específicos organizados da seguinte forma:

I - Relatório antropológico de caracterização histórica, econômica, ambiental e sócio-cultural da
área quilombola iden�ficada, devendo conter as seguintes descrições e informações:

...

§2º O Relatório de que trata o inciso I deste ar�go será elaborado por especialista que mantenha
vínculo funcional com o INCRA, salvo em hipótese devidamente reconhecida de impossibilidade
material, quando poderá haver contratação, obedecida a legislação per�nente.
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§3º A contratação permi�da no parágrafo anterior não poderá ser firmada com especialista que, no
interesse de qualquer legi�mado no processo, mantenha ou tenha man�do vínculo jurídico
relacionado o objeto do inciso I.

6.28. A Auditoria Interna entende que não se pode alegar a inaplicabilidade dessa norma que
passou a vigorar a par�r da Instrução Norma�va nº 49/2008, sob o argumento de que devia-se aplicar a
IN nº 20/2005. Isso porque, pela IN nº 20/2005, o relatório antropológico deveria ser de lavra exclusiva
do Incra. Em segundo, porque os atos administra�vos são regidos por princípios, e entendemos que está
configurado o conflito de interesse pelo fato de o relatório antropológico ser apenas uma cópia do
estudo  também elaborado por membros da Associação que será a beneficiada com o �tulo defini�vo,
sem o mínimo análise técnica sobre a peça, e em desatenção ao princípio da impessoalidade.

6.29. Além disso, repisa-se que o RTID de Morro Alto foi cons�tuído, tanto em termo de
conteúdo e da estrutura organizacional das peças, seguindo os procedimentos estabelecidos na IN nº
57/2009, embora o processo tenha sido cons�tuído em 2004. A Auditoria evidenciou que a segunda
Comissão, o parecer técnico e jurídico do processo e as decisões do Conselho de Decisão Regional foram
cons�tuídos com base nessa nova Instrução. Seja  qualquer sob quaisquer instruções norma�vas,  há
situação de conflito de interesse.

6.30. Contrariamente ao que afirma a Nota Técnica nº 809/2020, as evidências demonstram que
a elaboração do RTID não teve início na Fundação Palmares, como bem explicou esta Auditoria em tópico
anterior. O que houve foi a produção de um estudo acadêmico, que uma pessoa, sem vínculo funcional,
administra�vo ou de comando na Fundação emi�u um parecer. Tal parecer não foi homologado pela
Fundação e nem cumpriu os ritos formais vigentes à época para que se pudesse de alguma forma dar
como cumprida alguma etapa do RTID. O RTID no Incra, sem sombra de dúvida, teve início com o
protocolo da Associação Rosa Osório Marques. A Primeira Comissão ins�tuída pelo Incra apenas decidiu
anexar o estudo ao processo, como um subsídio, não como um produto do RTID, mas um ponto de
par�da para se definir a área pleiteada. Isso tudo já foi tratado e evidenciado neste Relatório.

6.31. A Nota Técnica nº 809/2020 diz que não há se que falar em competência exclusiva do
Incra, alegação também já contrariada pelas evidências apontadas pela Auditoria, pois a leitura da IN nº
16/2004 e IN nº 20/2005 revelam que tanto o RTID como o relatório antropológico são peças obrigatórias
de elaboração de competência do Incra, não se admi�ndo que sejam cópias de produtos de terceiros sem
a observância do atendimento dos quesitos dessas instruções, assunto também amplamente deba�do
neste Relatório em outros tópicos.

6.32. Em atenção à Nota Técnica nº 809/2020, a Auditoria procedeu a analise da Informação
Técnica nº 20/2017 e da Informação F4/RS (0173360), produzida no âmbito da sindicância inves�ga�va, e
não encontramos nenhum fato novo ou revelação que pudesse reverter a opinião da Auditoria inscrita
neste Relatório a respeito dos atos administra�vos que resultaram nas irregularidades do relatório
antropológico do RTID. Alias, o conteúdo da citada Nota não se coaduna com as evidências colhidas e
extensamente demonstradas neste Relatório.

6.33. Sobre o que disse a Nota Técnica nº 809/2020 de que a Nota Técnica/EGC/CGJ/PFE/INCRA
Nº 001/2010, teria permi�do a execução indireta de relatório antropológico, tem-se que, em nenhum
momento, a Auditoria ques�onou tal possibilidade a luz dos regulamentos posteriores a IN nº 49/2008. O
apontamento da Auditoria foi o potencial conflito de interesse, decorrente de se ter copiado o produto
do trabalho de pessoas vinculadas à Associação, que será a beneficiada de extensa área,  como se fosse o
relatório antropológico do Incra, com vício de competência e de forma. Ademais, mesmo contratado de
terceiros, para ser válido, o mesmo precisa manter vínculo com o Incra e não possuir vínculo com a causa,
como já deba�do.

6.34. Sobre o que disse a Nota Técnica nº 809/2020 quanto ao vínculo entre elaboradores do
estudo antropológico copiado pelo Incra e a Associação que será a beneficiária do �tulo defini�vo,
primeiramente é preciso lembrar sobre os deveres e obrigações dos servidores públicos, mo�vo pelo qual
não cabe à Divisão Quilombola exercer eventual defesa ou jus�fica�va das pessoas terceiras sem vínculo
com a unidade que foram citadas, mas, sim, apresentar as devidas jus�fica�vas para os atos
administra�vos do processo, dentro das competências da Unidade. Isso dito, adicionamos que não
compete a unidade técnica jus�ficar o comportamento dos terceiros, em reuniões ou acompanhamentos
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da Associação, o que conta para este trabalho são as evidências dos autos. E, obje�vamente,  as
evidências dos autos deixam claro que são sócio fundadores, com registro em cartório, e não meras
par�cipações em reuniões como alega a referida Nota Técnica. Não se trata de uma lista qualquer,
produzida em reunião avulsa ou indeterminada, se trata da relação de sócios fundadores que também
conta com a assinatura de reconhecimento pelo advogado Laercio Carvalho dos Santos, OAB/RS 37.085,
provavelmente o representante da Associação para os reconhecimentos cartoriais.

6.35. Ainda com relação a outro destaque da Nota Técnica nº 809/2020, de que as pessoas
citadas não seriam beneficiadas. Ora, elas são ou foram sócias fundadoras da Associação, quem será
beneficiada é a Associação (que será a �tulada com a área), o bene�cio não precisa se traduzir em bem
tangível, mas em vantagem para si ou para terceiros. A A�tude ques�onável não é a produção do estudo,
o que são ques�onáveis são os atos administra�vos que fizeram assumir como se fosse do Incra estudo
de terceiros (com vício de competência e sem análise de mo�vação quanto ao atendimento dos quesitos
mínimos obrigatórios) e ao fato de que em tal estudo, que definiu o tamanho da área a ser �tulada à
Associação, decorreu de estudo elaborado por pessoa vinculada à Associação (conforme o registro do
cartório nos autos), ou seja, que �nha interesse comum com a Associação.

6.36. Alias, estranhamente, as Comissões cons�tuídas pela SR(11)RS somente vieram a se
manifestar sobre esse estudo como RTID quando do parecer conclusivo. A segunda Comissão ainda
lançou mão de uma informação que não corresponde a verdade dos autos, deixando de observar o
regulamento que fundamentou a ins�tuição das Comissões (assunto também amplamente deba�do
neste Relatório), ao afirmar, em síntese, que teria ocorrido aprovação da u�lização do estudo acadêmico
como se fosse o relatório antropológico do RTID.

7. DAS FALHAS DO LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO NO PROCEDIMENTO DO RTID DE MORRO
ALTO.

7.1. Dentre as peças que compõe o RTID, deve ser realizado o levantamento fundiário
regulamentado pela IN nº 57/2009, o qual deve conter a iden�ficação e censo de eventuais ocupantes
não-quilombolas, com descrição das áreas por eles ocupadas, com a respec�va extensão, as datas dessas
ocupações e a descrição das benfeitorias existentes. O levantamento fundiário deve conter, ainda, a
descrição das áreas pertencentes aos quilombolas que têm �tulo de propriedade. Em terceiro, deve
conter informações sobre a natureza das ocupações não-quilombolas, com a iden�ficação dos �tulos de
posse ou domínio eventualmente existentes. E, por úl�mo, deve conter informações, na hipótese de
algum ocupante dispor de documento oriundo de órgão público, sobre a forma e fundamentos rela�vos à
expedição do documento que deverá ser objeto junto ao órgão expedidor.

7.2. No processo de Morro Alto, consta peça in�tulada levantamento fundiário, datado de
13/01/2011, e assinado por servidor do Incra. De acordo com os autos, o levantamento fundiário teria
sido realizado mediante a aplicação de ques�onários por comissão ins�tuída pela Ordem de Serviço
INCRA nº 32, de 13/04/2008.

7.3. Com relação as exigências da IN INCRA nº 57/2009, para as informações de não
quilombolas, constata-se que o levantamento fundiário registra a iden�ficação dos possíveis não-
quilombolas, contudo, não consta a data de ocupação e descrição das benfeitorias existentes. De acordo
com o levantamento fundiário, teriam sido relacionados 518 não-quilombolas. Desses, para 92 não há
qualquer informação sobre data de ocupação e possíveis benfeitorias. Além disso, muitos outros, apesar
de constar área declarada, não há a data da ocupação, nem eventuais registros de matriculas e muito
menos a descrição das benfeitorias existentes.

7.4. Com relação à exigência de o levantamento fundiário contar a descrição das áreas
pertencentes aos quilombolas que têm �tulo de propriedade, o levantamento fundiário constante dos
autos relaciona quais seriam os quilombolas e área declarada (em ha). Ao todo, teriam sido iden�ficados
107 quilombolas. Desses, para 92 não houve a indicação de nenhuma informação adicional além do
nome, não sendo informado, por exemplo, a área ocupada.

7.5. Portanto, o “Levantamento Fundiário” do RTID não atendeu a todos os quesitos previstos
na IN INCRA nº 57/2009. Ademais, a ausência de informações relevantes sobre quilombolas e não
quilombolas relacionados no levantamento fundiário compromete o levantamento, à medida que não
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revela plenamente a extensão ocupada pelos quilombolas e pelos não quilombolas, que inclusive irá
repercu�r nas questões de indenizações em caso de desapropriações que venham a ser efetuadas.

7.6. É importante assinalar que não consta dos autos documento técnico produzido pelo Incra
com o indica�vo do valor que deverá ser dispendido em indenizações decorrentes do reconhecimento de
Morro Alto. Conforme citado no parecer da Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra do Rio
Grande do Sul, depois de provocada, a área de Desenvolvimento da SR(11)RS apresentou uma es�ma�va
de R$32.608.530,00, naquela época, em 2011. Ressalta-se que não consta dos autos se esse valor inclui
eventuais benfeitorias (as quais nem sequer foram objeto do levantamento fundiário).

7.7. Além disso, verifica-se o potencial de conflito, pois, na área delimitada e pleiteada em
4.564,4284 (ha) como o território quilombola de Morro Alto, os que foram iden�ficados como
quilombolas corresponderiam a 17% dos relacionados no levantamento fundiário, os demais 82% foram
iden�ficados como não-quilombolas.

7.8. Instadas a se manifestarem pela Auditoria, as unidades técnicas apresentaram o O�cio nº
1236 (5910235), a Nota Técnica nº 809/2020 e a Nota Informa�va 3021 (6563502), as quais serão a
seguir transcritas e consideradas para o pronunciamento conclusivo desta ação de controle.

7.9.  Por meio do O�cio nº 1236 (5910235), a Superintendência Regional do Incra no Rio
Grande do Sul apresentou a seguinte manifestação:

O Levantamento Fundiário, uma das peças obrigatórias do RTID, no caso específico da Comunidade
Morro Alto, carece de informações básicas exigidas pela Instrução Norma�va n.º 57/2009, como a
data de ocupação, registro de matrículas e benfeitorias por parte de 92 entre 403 não-quilombolas,
comprometendo de tal forma a peça técnica que a descaracteriza como Levantamento Fundiário nos
termos da norma. Da análise do processo feita por esta Superintendência, consideramos correta a
descrição deste fato, conforme expresso no Relatório Preliminar. 

7.10. Por meio da Nota Técnica nº 809/2020, a Divisão DFQ-1, da Coordenação-Geral de
Regularização de Territórios Quilombolas, da Diretoria de Ordenança Fundiária apresentou a seguinte
manifestação:

O Levantamento Fundiário do RTID de Morro Alto está sinte�zado no volume SEI nº 0784783 do
processo nº 54220.001201/2004-09. De acordo com informações do Parecer Conclusivo (peça do
RTID, SEI nº 0785087), o Levantamento Fundiário foi elaborado a par�r de ques�onários aplicados e
documentos coletados, que encontram-se em volumes I a V anexos ao processo de regularização
fundiária de Morro Alto (1.502 folhas).

    De acordo com a IN 57/2009, em seu ar�go 10, item II, o Levantamento Fundiário deve conter
informações de iden�ficação e censo de eventuais ocupantes não quilombolas e quilombolas. Dessa
forma, para elaboração dessa peça técnica, faz-se necessária a par�cipação a�va dos ocupantes
(posseiros e/ou proprietários). A peça técnica não visa ser precisa e defini�va, uma vez que no
tempo que decorre entre a fase de iden�ficação e a de �tulação do território podem ocorrer
mudanças de �tular do imóvel, par�lhas e junções de áreas. Ela é um levantamento de dados a
par�r da contribuição dos ocupantes. Como destaca-se no RTID, foi um extenuante trabalho de
entrevistas por ques�onários aos ocupantes na época da elaboração do Levantamento Fundiário.
Para que o censo ocorra é necessária a prestação de informações pelos ocupantes, o que,
considerando conflitos e dificuldades  de acesso diversas a eles, limitou a elaboração da peça
técnica.

    Já ocorreram vários casos em que a Equipe Técnica do INCRA foi hos�lizada ao ir a campo para
levantar os dados necessários à confecção do Levantamento Fundiário e demais peças técnicas do
RTID. Não é raro a ocorrência de recusa de não quilombolas a prestação de informação à nossa
equipe ou de recusa em assinar documentos e no�ficações recebidas. Já exis�ram casos em que
nossa equipe teve sua integridade �sica ameaçada e em que foram re�dos temporariamente na
área, por pessoas exaltadas com o trabalho da autarquia e com os servidores, que apenas
realizavam seu trabalho ins�tucional.    

Em casos como estes, a orientação do INCRA sempre foi o de preservar sua Equipe Técnica e
trabalhar com os meios adequados e possíveis no momento. Assim sendo, os dados essenciais à
análise da Autarquia, diante do pleito da comunidade, sempre con�nuarão sendo objeto de
pesquisa de nossas equipes, seja em campo ou no escritório. No entanto, a falta dos dados
censitários no Levantamento Fundiário, cujos maiores interessados no seu levantamento são,
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exatamente, as pessoas que em geral se recusam a fornecê-los, não pode ser um impedi�vo à
conclusão do trabalho da Equipe Técnica. Do contrário, bastaria uma recusa cole�va de
fornecimento de informações por parte de quem não concorda com um trabalho qualquer de
agentes estatais, para que o Estado ficasse impossibilitado de desenvolver algumas de suas
polí�cas.

Além disso, apenas após a emissão do decreto declaratório, quando poderá ser iniciada a
desapropriação dos imóveis, é que será feito o detalhamento dos imóveis a serem regularizados
conforme a situação daquele momento, não mais baseado no levantamento do RTID. Essa fase
consiste, inclusive, de cadeia dominial dos imóveis a serem eventualmente desapropriados e da
entrada dos servidores do Incra em cada imóvel, a fim de realizarem vistoria e avaliação da terra
nua e benfeitorias existentes naquele momento. Portanto, não cabe falar em prejuízos para as
eventuais desapropriações ainda na fase de RTID, quando haverá, oportunamente, um trabalho
detalhado e aprofundado pelo Incra em momento futuro, ou seja, quando da desapropriação de
fato. 

Assim, seria temerário es�pular já na fase de RTID valores e estabelecer os ocupantes que serão
desapropriados. Quando o processo administra�vo alcançar tal fase, os valores estariam
desatualizados e a configuração fundiária do local já teria sido alterada, ensejando novos gastos
com detalhados trabalhos. Essa foi uma das alterações norma�vas, quando o Incra trocou a IN 20
pela IN 49, e, assim, passou a Cadeia Dominial apenas para a fase cujo estudo detalhado é
necessário, no momento da desapropriação e indenização. Assim, como observa-se no processo
administra�vo de regularização fundiária do TQ Morro Alto, há diversos documentos que
apresentam valores aproximados de indenização, contudo apenas será possível um número
defini�vo quando ocorrer a vistoria e avaliação dos imóveis em momento oportuno.

Considerando as especificidades dessa polí�ca pública, o Estado não está isento de aplicá-la, uma
vez que foi estabelecida na Cons�tuição Federal, em seu ar�go 68 do ADCT, amparada pelos ar�gos
215 e 216 da Carta Magna. Como já destacado ao longo de todo o processo que envolve o TQ Morro
Alto, a questão do impacto social precisa ser enfrentada pela gestão da autarquia e nunca foi
suprimida dos autos. O amplo debate da situação, obje�vando uma saída para todas as partes,
inclui também conhecer e endereçar a questão quilombola. É necessário ao Incra assumir, mais uma
vez, seu papel conciliador, de forma a garan�r a todos os envolvidos a garan�a de seus direitos. 

7.11. Por meio da Nota Informa�va 3021 (6563502), a Coordenação-Geral de Regularização
Fundiária apresentou a seguinte manifestação:

Em relação a essa indagação, vale destacar o documento elaborado pela SR(11) in�tulado “Morro
Alto”, págs. 2368-2370 do processo nº 01420.000014/2003-04, anexo ao O�cio nº 534, de 21 de
junho de 2012 em que o então superintendente regional Roberto Ramos encaminhou a Fundação
Palmares externando a preocupação em relação ao processo de regularização da Comunidade de
Morro Alto:

“Frente a enorme responsabilidade que essa autarquia está assumindo em dar efe�vidade ao
comando ins�tucional e legal de �tular as terras dessa comunidade quilombola, entendemos que a
mesma deve ser compar�lhada com todos os órgãos governamentais, sejam ele federais ou
estaduais que atuam com essa temá�ca, pois a situação nessa região é de grande tensão, beirando
a um possível conflito social.”

No referido documento a SR informa que existem 447 famílias ocupantes e detentores de �tulos de
domínio (não quilombolas), porém trata-se de uma informação parcial tendo em vista que os
técnicos do Incra não puderam acessar partes do território.  No tocante ao valor necessário para as
indenizações (benfeitorias e terra nua) es�ma-se um valor de aproximadamente R$ 80 milhões. 

7.12. Após as manifestações das unidades, a Auditoria Interna apresenta posicionamento
conclusivo:

7.13. Quando o processo de Morro Alto teve início no Incra, estava vigente a IN nº 16/2004.
Posteriormente, os procedimentos administra�vos de regularização de território quilombola passaram a
ser regidos pela IN nº 20/2005, a qual estabeleceu que os procedimentos administra�vos de �tulação
quilombola em andamento passariam a ser regidos pela nova Instrução, em qualquer fase em que se
encontrassem. Nesse intervalo, concretamente, para fins de RTID, tem-se apenas a nomeação da
Comissão pela Ordem de Serviço nº 42, de 29 de março de 2005, algumas consultas a alguns órgãos, mas
nenhum documento conclusivo de alguma etapa, até aquela data.
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7.14. Pela IN nº 20/2005, não era exigido especificamente um documento com a denominação
de "levantamento fundiário", mas era exigido o cadastramento das famílias remanescentes de
comunidades de quilombos e o cadastramento dos demais ocupantes e presumíveis detentores de �tulos
de domínio rela�vo ao território pleiteado. O levantamento de informações sobre extensão, datas de
ocupações e descrição de benfeitorias existentes passou a ser exigido na IN nº 49, de 29 de setembro de
2008. Até essa data, ainda não havia documento conclusivo do RTID pelo Incra.

7.15. O levantamento fundiário é peça imprescindível para um processo de �tulação em razão
dos quesitos de ocupação e u�lização, constantes do §2º do art. 2º do Decreto nº 4.887/2003, para
definir as terras quilombolas. O seu resultado vai além do cadastramento de famílias, tendo em vista que
não somente terá o condão de efe�vamente iden�ficar quem são e qual a real extensão da área que
ocupam os remanescentes e os não remanescentes,

7.16. Assim, alem iden�ficar a real extensão das áreas ocupadas e os ocupantes, indicará a
existência de �tulos de propriedade ou domínio.  Em síntese, o levantamento fundiário é a peça
importante do RTID para caracterizar a extensão da área a ser regularizada e iden�ficar realmente os
ocupantes beneficiários, para a caracterização espacial da área efe�vamente ocupada e aferir os quesitos
de ocupação e u�lização.

7.17. Em 13/04/2008, o Superintendente expediu a Ordem de Serviço nº 32 (fl. 111),
fundamentando-se na IN nº 20/2004, cons�tuindo comissão para realizar o cadastramento dos
ocupantes e/ou possuidores de �tulos incidentes na área de Morro Alto com vistas à produção de
diagnós�cos e mapas que subsidiem a produção do Relatório Técnico de Iden�ficação e Delimitação do
Território Quilombola, conforme exigido nos Incisos III e IV da IN nº 16/2004 do art. 10:

III - Cadastramento das famílias remanescentes de comunidades de quilombos, u�lizando-se o
formulário específico do SIPRA e contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a. Composição familiar.

b. Idade, sexo, data e local de nascimento e filiação de todos.

c. Tempo de moradia no local (território)

d. A�vidade de produção principal, comercial e de subsistência.

IV - Cadastramento dos demais ocupantes e presumíveis detentores de �tulo de domínio rela�vos ao
território pleiteado, observadas as mesmas informações con�das nas alíneas "a" a "d" do Inciso III;

7.18. De fato, sob a vigência da IN nº 16/2004, para o RTID era exigido o cadastramento das
famílias remanescentes de quilombos e dos demais ocupantes, não se exigindo especificações como
descrição de áreas ocupadas, descrição das benfeitorias existentes, �tulo de propriedade, de posse ou de
domínio eventualmente existentes, o que, prejudicava a iden�ficação das terras ocupadas e u�lizadas,
nos termos do §2º do art. 2º do Decreto nº 4.885/2003. Porém, nota-se que a Instrução exigia a
descrição de algumas caracterís�cas dos ocupantes e de �po de a�vidade.

7.19. Com a IN nº 20/2005 que, for força do art. 25, passou a reger a matéria, também não havia
exigência de documento especifico in�tulado levantamento fundiário, porém, para o RTID era preciso
realizar o cadastramento das famílias remanescentes de quilombos e dos demais ocupantes, conforme
Incisos III e IV do art. 10 da IN nº 20/2005:

III - cadastramento das famílias remanescentes de comunidades de quilombos, u�lizando-se
formulários específicos do SIPRA;

IV - cadastramento dos demais ocupantes e presumíveis detentores de �tulos de domínio rela�vos
ao território pleiteado;

7.20. Observa-se, pois, que o novo regulamento se limitou apenas ao cadastramento dos
ocupantes,  deixando de exigir as especificações qualificadoras como composição familiar, idade, sexo,
data e local de nascimento, tempo de moradia no território, a�vidade de produção principal que eram
exigidas nas alíneas "a" a "d" do Inciso III da IN nº 16/2004. Com isso, incidia em prejuízo para aferição da
ocupação e u�lização, previstos no §2º, do art. 2º, do Decreto nº 4.887/2003, pois o mero
cadastramento, se apenas mediante formação de listas, era insuficiente para demonstrar a área ocupada
e u�lizada.
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7.21. O Relatório Fundiário do RTID (pgs. 994-1010), datado de13/01/201, assim como a
Segunda Comissão para regularização de Morro Alto, faz referência que tal relatório consiste em
atendimento ao Inciso II, do art. 10 da IN nº 57/2009:

Em atendimento ao Art. 10, II da Instrução Norma�va INCRA nº 57, de 20 de outubro de 2009, foi
elaborado o levantamento fundiário, conforme os dados do "Cadastramento e Levantamento
Fundiário de Ocupantes e Possíveis Detentores de Títulos de Domínio" e matrículas/transcrições
ob�das junto aos cartórios do Registro de Imóveis de Capão da Canoa e Osório, que integram o
ANEXO I (FLS. 0001 - 1052).

7.22. Porém, se forem considerados apenas os requisitos da IN nº 20/2005, ou seja, a
iden�ficação e o cadastramento dos remanescentes de quilombo no SIPRA e o cadastramento dos
demais ocupantes, pode-se dizer que o produto apresentado atenderia pelo menos ao quesito de
iden�ficação pessoal, mas sem indicar a área efe�vamente ocupada e u�lizada para fins do Decreto nº
4.887/2003. Com relação ao cadastramento no SIPRA dos quilombolas, por formulários específicos, não
houve manifestação ou apresentação de relação de números do SIPRA, que comprovasse o atendimento
desse quesito.

7.23. O resultado ob�do pela SR(11)RS indicou no levantamento fundiário que seriam 107
quilombolas e 518 não quilombolas, o que representam os percentuais de 17% de quilombolas e 82,8%
de não quilombolas, com o total de 625 pessoas. 

7.24. O levantamento fundiário é falho a não indicar qual o critério, o método ou a fonte que
u�lizou para registrar como quilombola ou não quilombola. A iden�ficação como remanescente é por
auto-declaração, porém deve-se seguir os procedimentos administra�vos que culminarão em cer�ficado
de remanescente de quilombo, emi�do pela FCP, a par�r dessa cer�ficação é que o Incra pode adotar as
medidas de sua competência. A FCP emi�u cer�ficado com o auto-reconhecimento de 230 famílias.
Assim,  se procedente o resultado do relatório fundiário, se forem 107 quilombolas, considerando o
cer�ficado da FCP, significaria que cada "família" não seria composta nem por uma pessoa (já que a conta
seria 0,45 pessoas por família).

7.25. Outra questão que se percebe do relatório fundiário é que há uma clara delimitação de
imóveis de cada quilombola, que variam de tamanho conforme o ocupante. Os imóveis iden�ficados
como de quilombolas (mesmo que por critérios não declarados no relatório fundiário) somam uma área
de 453,04 hectares. Os tamanhos dos imóveis possuem variação conforme os proprietários ou ocupantes
quilombolas. O relatório aponta imóveis em nome de quilombolas que possuem 420.000m². O maior
deles, pertencente a uma quilombola, com 480.000m². Observa-se que 33% dos imóveis dos quilombolas
(de propriedade ou de posse, o relatório foi insuficiente para iden�ficar qual situação) possuem mais de
10.000m². Alguns imóveis inclusive possuem registros cartoriais.

7.26. Nota-se, assim,  que  essas pessoas quilombolas que estão  estabelecidas em seus imóveis
com delimitação definida e iden�ficada no relatório fundiário, irão perder  direito de propriedade e posse
ou a possibilidade de pleitear a regularização individual dos imóveis ocupados (pois a �tulação da área
será para uma Associação) o que leva a questão se tais quilombolas estão cientes e concordam com essa
medida, bem como o aperfeiçoamento dos regulamentos do Incra para estabelecer a divulgação à
comunidade de todos os procedimentos inerentes à �tulação, inclusive sobre a propriedade cole�va.

7.27. Lembrando que a decisão de outorgar �tulo à Associação foi regulamento ins�tuído pelo
Incra nas instruções norma�vas, e não é uma definição estabelecida de forma inequívoca no Decreto nº
4.887/2003. O Decreto ins�tuí a indivisibilidade do �tulo, mas não estabelece claramente em nome de
quem o mesmo será emi�do. Estabelece que as comunidades poderão ser representadas. Com isso,
como dito antes, é importante aperfeiçoamento dos controles e dos norma�vos do Incra visando
iden�ficar se as associações representam de fato as comunidades, sendo ques�onável admi�r essa
representa�vidade com base apenas no estatuto da Associação, em que não há conhecimento se o
comunidade de fato compõe a Associação e que tenha lhe outorgado capacidade representa�va.

7.28. É importante trazer essa questão porque também há uma diferença significa�va entre o
relatório fundiário e o resultado do cadastramento de que trata o inciso IV do art. 10 da IN nº 57/2009,
que também é uma peça que compõe  o RITD (fls. 1018 a 1441). Esse cadastramento não foi realizado
diretamente pelo Incra e não se observa se foi u�lizado, de fato, formulários específicos do SIPRA como
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determina o Inciso IV do art. 10 da referida Instrução. O cadastramento teria apontado 1.482
quilombolas, porém esse resultado decorreu da prá�ca da Associação Rosa Osório Marques de trazer
para área, para efeito de cadastramento, pessoas externas, que não residiam na área, desvirtuando os
números dos  reais ocupantes quilombolas. Para tanto, destaca-se o trecho da conclusão do
cadastramento:

A inclusão cadastral dos quilombolas residentes fora (externos) do Quilombo, por decisão da
Associação Rosa Osório Marques, aumentou em mais de 50% (foram cadastradas 611 pessoas
internas e 871 externas) o número absoluto de pessoas cadastradas. Esta situação parece demandar
análise e reflexão sobre a forma de inclusão nas decisões formais a respeito do Quilombo. Pelos
dados gerais coletados fica a impressão que a maioria dos residentes externos apresentam melhores
condições de vida e não se constatou tendência de retorno ou migração por parte dos nascidos
nesta condições de vida e não se constatou tendência de retorno ou de migração por parte dos
nascidos nesta condição, para o Morro Alto, salvo em casos de (re)composição familiar através
principalmente de casamento ou formação de novas unidades familiares.

7.29. A conclusão do cadastramento aponta a inclusão de pessoas não residentes e sem vínculo
quilombola na área, o que prejudica as conclusões do relatório antropológico (peça não produzida pelo
Incra), do relatório fundiário (peça assinada pelo Incra) e do próprio cadastramento, à medida que
admi�u pessoas sem comprovação de vínculo e trajetória nos termos do art. 3º da IN nº 57/2009.

7.30. Com isso dito, é preciso inves�gar como se deu essa ocupação externa e a repercussão
disso na regularização de Morro Alto, uma vez que a própria denúncia dá conta de que teria ocorrido
ocupação por pessoas externas em razão de promessa de imóveis e bene�cios. No processo, há
evidências de que foram incluídas na área pessoas que não atendiam ao quesito de ocupação e
u�lização, mediante incen�vo da Associação, evidência essa que consta do próprio RTID. Porém, a
Auditoria Interna não detém poder de polícia ou mecanismos para inves�gar a eventual comercialização
irregular ou a prá�ca de promessas indevidas com o fim supostamente de aumentar, de forma ar�ficial, o
quilombo.

7.31. Toda da documentação e estrutura de organização do RTID de Morro Alto foram
cons�tuídas com base na Instrução Norma�va nº 57/2009. Em análise ao relatório conclusivo da Segunda
Comissão, constata-se que essa Comissão se fundamentou nos elementos exigidos na IN nº 57/2009,
tanto em termos de conteúdo quanto de organização e estrutura do RTID. Inclusive o Parecer
AGU/PGF/PFE nº 34/2011 (fls. 1455-1458)  da Procuradoria Federal Especializada no Incra/RS avaliou o
processo de RTID a par�r dos ditames legais vigentes pela IN nº 57/2009.

7.32. Sob os ditames da IN nº 57/2009, a Segunda Comissão não poderia ter aprovado o
relatório fundiário, tendo em vista que o mesmo não atenderia aos critérios técnicos exigidos. Com
relação a alínea "a" do Inciso II do art. 10, o relatório fundiário não descreveu a área ocupada por 17%
dos não quilombolas, 38,03% sem data de ocupação e 100% sem a descrição das benfeitorias. Com
relação a alínea "b", do Inciso II do art. 10, 30,8% sem iden�ficação da área e não da para saber se o
relatório, de fato, inves�gou a questão dos �tulos de propriedade, apesar de ter iden�ficado medidas de
imóveis. O mesmo serve para a alínea "c", pois 17% não teriam sido iden�ficadas as áreas, e não é
possível saber com precisão como foi tratado o quesito do levantamento de �tulo de propriedade, muito
embora é preciso dizer que o termo "informações sobre a natureza das ocupações não-quilombolas",
exigido na alínea "c" do Inciso II do art. 10, é muito vago, principalmente se comparado as instruções
anteriores, que davam tratamento obje�vo a esse �po de exigência.

7.33. É importante assinalar que nos autos não constam os  procedimentos aplicados pela
Comissão  do Relatório Fundiário, consta apenas o resultado final, sem descrição dos critérios e
metodologias, especialmente para definir quem era ou não quilombola. Não há demonstração de que o
trabalho foi realizado, apenas foi apresentado o que teria sido o seu resultado final. Não há nenhuma
deliberação  da auxiliar Comissão do Relatório Fundiário. Apesar de Comissão do Relatório Fundiário, o
relatório é assinado por um único servidor.

7.34. Portanto, nesta constatação, conclui-se que, sob a perspec�va da IN nº 20/2005, o
relatório fundiário é falho, podendo-se até considerar o atendimento do quesito iden�ficação (relação de
nomes), porém não foi demonstrado o cadastramento específico no SIPRA e insuficiente para aferir os
quesitos de ocupação e u�lização previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 4.886/2003 sobre a definição
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das terras quilombolas. Sob a perspec�va da IN nº 57/2009, o relatório fundiário não reuniu em
totalidade os quesitos estabelecidos no Inciso II, do art. 10 da referida Instrução, muito embora tenha
assinalado, para alguns quilombolas e não quilombolas, a área ocupada.

7.35. Como dito antes, não há descrição metodológica do desenvolvimento desse relatório,
especialmente sobre o critério aplicado para definir quilombola ou não-quilombola, uma vez que tal
atribuição possui rito administra�vo próprio da FCP e os números do relatório fundiário contrastam com
as informações do cer�ficado da FCP, pois, pelo relatório fundiário, as famílias iden�ficadas pela FCP não
seriam composta nem por um integrante (0,45 pessoas por família).

7.36. A Nota Técnica nº 809/2020 faz referência a ques�onários aplicados e documentos
coletados anexos ao processo de regularização. Todavia, em consulta a SEI não encontramos tais anexos,
indicação de número de processo e não foi disponibilizado a par�r das solicitações da Auditoria. O que
iden�ficamos foi o cadastramento, aqui já tratado, e as dúvidas por ele lançadas e nele con�das.
 Ademais, de significa�vo, a Nota ques�ona, em síntese, as dificuldades em se cumprir os procedimentos
norma�zados. Ocorre que tais procedimentos foram ins�tuídos pelas autoridades detentoras de
competência para tanto. Na dificuldade de execução, deve-se reportar às autoridades, e não
simplesmente não fazê-lo ou aprová-los com pendências técnicas significa�vas. Não está no juízo da
unidade técnica executora decidir o que deve ou não ser aplicado, pois as ordens, se não
manifestadamente ilegais, devem ser executadas.

8. DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ATA DO CDR DE ANÁLISES PARTICULARIZADAS DOS
PROCESSOS DE CONTESTAÇÃO, E DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES E MOTIVAÇÕES DO COMITÊ REGIONAL
PARA REJEITAR AS 206 CONTESTAÇÕES AO RTID.

8.1.  Em reunião do dia 10/03/2011, o Comitê de Decisão Regional da Superintendência do
Incra no Rio Grande do Sul aprovou o RTID de Morro Alto.  Na sequência, o Superintendente Regional no
Diário Oficial do dia 15/03/2011 e do dia 16/03/2011, publicou o edital referente ao RTID do processo de
Morro Alto. Essa publicação atende a exigência do art. 11 da IN INCRA Nº 57/2009.

8.2. Por esse mesmo edital, também ficaram no�ficados os demais ocupantes e possíveis
detentores de posse e/ou �tulos de domínio inseridos no perímetro delimitado e que não constavam da
publicação. Porém, não foi informado o prazo para a contestação, o que contrariou o §2º do art. 11. da IN
INCRA Nº 57/2009.

8.3. Percebe-se pelos autos, que a intenção inicial da Superintendência era realizar a
no�ficação dos ocupantes de área do perímetro iden�ficado de Morro Alto por meio de Edital. Todavia,
por meio do Parecer nº 079/2011, de 06/05/2011, a Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra/RS
opinou pela impossibilidade de no�ficação para defesa prévia por meio do Edital, e assinalou que as
no�ficações para apresentação de defesa prévia, no prazo de 90 dias, nos termos que prescreve o art. 13
da IN INCRA nº 57/2009, deveriam ser realizadas de forma individualizada aos interessados e aos
ocupantes no perímetro da área delimitada de Morro Alto.

8.4. Em 31/01/2013, constata-se nos autos a informação de que a Superintendência pretendia
iniciar as no�ficações individualizadas no mês de março do mesmo ano. As dificuldades para a realização
dessas no�ficações decorrida das par�cularidades da própria área e da comunidade (em torno de 600
ocupantes, segundo informação do planejamento da Superintendência), bem como esbarrava nas
limitações de infraestrutura da Superintendência. Em 13/03/2013, a Coordenação de Projetos Especiais
da Superintendência apresentou comunicado de que as no�ficações individualizadas, para defesa prévia
pelos interessados, teriam se iniciado em 04/03/2013.

8.5. De acordo com informação apresentada pela Coordenação de Projetos Especiais, até o dia
15/05/2013, teriam sido realizadas 516 no�ficações, sendo, destas, 435 não quilombolas, 66 quilombolas
e 15 que não teriam se posicionado. Em 19/07/2013, a Superintendência assinalou nos autos que, até
essa data, teria realizado 870 no�ficações, sendo 145 quilombolas, 696 não quilombolas. Esses números
lançam suspeitas sobre a capacidade de o levantamento fundiário do RTID corresponder à realidade, pois
superam, em muito, o quan�ta�vo de quilombolas e não quilombolas iden�ficados no “Relatório
Fundiário”, o que, por sua vez, compromete a fidedignidade do RTID de Morro Alto e prejudica a função
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dessa peça técnica de servir como embasamento para o posicionamento técnico conclusivo de
delimitação e �tulação.

8.6. Mesmo com esse quan�ta�vo de no�ficações, ao fim, a Superintendência decidiu por
realizar uma no�ficação por Edital, de 13/08/2013, caso as no�ficações individuais não �vessem sido
suficientes para alcançar a totalidade dos interessados.

8.7. De todo modo, nos autos do processo não constam as no�ficações individuais que foram
realizadas com os respec�vos recibos por parte do no�ficado, exceto a cópia de duas no�ficações
realizada em 01/04/2013 e 01/03/2013, respec�vamente.

8.8. Pelo teor do documento VOTO/INCRA nº 05, de 05/05/2015, percebe-se que a
Coordenação de Projetos Especiais optou por instruir processos individuais para cada uma das
contestações ao RTID. Desse modo, no voto que seguiu ao Comitê de Decisão Regional da
Superintendência, foi encaminhado uma relação de 206 processos, indicando o número do processo, os
principais argumentos das contestações, os documentos apresentados e o comentário da análise técnica
e jurídica das contestações.Nesse documento, há a indicação que foram apresentadas 206 contestações
ao RTID, e que todas teriam sido rejeitadas mediante pareceres técnico e jurídico elaborados no âmbito
da Superintendência.

8.9. De acordo com o art. 14 da IN INCRA nº 57/2009, as contestações ao RTID devem ser
analisadas e julgadas pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA, após ouvidos os setores técnicos e a
Procuradoria Regional em prazo comum de até 180 dias, a contar do protocolo da contestação. Assim,
pelo teor do voto VOTO/INCRA nº 05, de 05/05/2015, todas as contestações foram objeto de análise
técnica e jurídica, em atendimento ao art. 14 da IN INCRA nº 57/2009.

8.10. No dia seguinte ao documento in�tulado VOTO/INCRA nº 05, em 06/05/2015, o Comitê de
Decisão Regional, em reunião iniciada às 14 horas, deliberou por julgar improcedentes as contestações,
além de aprovar, defini�vamente, o RTID. Causa estranheza, de fato, que o Comitê tenha conseguido, em
reunião iniciada a tarde, deliberar sobre 206 processos de contestação e os seus respec�vos 412
pareceres técnicos e jurídicos.

8.11. O art. 14 da IN INCRA nº 57/2009 determina que as contestações devem ser analisadas e
julgadas pelo Comitê de Decisão Regional do Incra. A ata delibera�va do Comitê não registra análises
par�cularizadas das contestações, mas há indica�vo de houve concordância do Comitê com as
conclusões pareceres técnicos e jurídicos, já que aprovou o VOTO/INCRA nº 05.

8.12. Portanto, no que diz respeito a alegação da denúncia de que o Incra, em uma única
reunião, teria, de forma genérica, sem apresentar devidas razões e mo�vações, rejeitado todas as
contestações apresentadas, tem-se, primeiramente, que as contestações foram objeto de análises técnica
e jurídica prévias à decisão do Comitê de Decisão Regional, atendendo, dessa forma, o art. 14 da IN
INCRA nº 57/2009. Todavia, é cabível ques�onamento sobre a ausência de apresentação de razões e
mo�vações na ata da 2ª Reunião do Comitê Regional, ainda mais considerando o exíguo tempo hábil
entre a data do voto do relator que consta no processo e a deliberação do conselho sobre 206 processos
de contestação e os respec�vos 412 pareceres.

8.13. Instadas a se manifestarem pela Auditoria, as unidades técnicas apresentaram o O�cio nº
1236 (5910235), a Nota Técnica nº 809/2020 e a Nota Informa�va 3021 (6563502), as quais serão a
seguir transcritas e consideradas para o pronunciamento conclusivo desta ação de controle.

8.14.  Por meio do O�cio nº 1236 (5910235), a Superintendência Regional do Incra no Rio
Grande do Sul apresentou a seguinte manifestação:

De fato, basta uma atenta leitura da Ata de 10 de março de 2011 do Comitê de Decisão Regional da
Superintendência do INCRA no Rio Grande do Sul para concordar com a estranheza registrada no
Relatório Preliminar, sobre o fato de ter sido esgotada, em um único encontro, a análise e rejeição
de 206 processos de contestação com seus 412 pareceres técnicos e jurídicos, sem que seja referida,
em ata, a análise individual e razões para rejeição de cada contestação. Em que pese cada membro
do CDR vir a cada reunião com conhecimento prévio da pauta e dos processos em análise, há um
prazo excessivamente curto entre o voto do Relator, constante no processo, e a reunião delibera�va
do Comitê. 
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8.15. Por meio da Nota Técnica nº 809/2020, a Divisão DFQ-1, da Coordenação-Geral de
Regularização de Territórios Quilombolas, da Diretoria de Ordenança Fundiária apresentou a seguinte
manifestação:

Segundo o Relatório Preliminar, foram no�ficadas mais pessoas, sejam quilombolas ou não, do que
constam no levantamento fundiário, o que colocaria em xeque a fidedignidade do RTID de Morro
Alto, bem como prejudicaria a função dessa peça técnica de servir como embasamento para o
posicionamento técnico conclusivo de delimitação e �tulos. Além disso, informa que nos autos do
processo não constam as no�ficações individuais que foram realizadas com os respec�vos recibos
por parte do no�ficado, exceto cópia de duas no�ficações realizadas em 01/04/2013 e 01/03/2013.

Inicialmente, cabe destacar que, de acordo com o §2º, art. 11, da IN/INCRA/Nº57/2009, após a
publicação de RTID no Diário Oficial da União e do Diário Oficial da unidade federa�va onde se
localiza a área sob estudo, a Superintendência Regional do Incra no�ficará os ocupantes e os
confinantes, detentores de domínio ou não, iden�ficados na área pleiteada, informando-os do prazo
para apresentação de contestações.

O Levantamento Fundiário faz o estudo da malha fundiária somente da área pleiteada pela
Comunidade Quilombola. As áreas de confinantes, confrontantes e lindeiros não são objeto de
estudo. Porém, há a obrigação de no�ficá-los após a publicação do RTID para que, caso haja
interesse, apresentem contestações.  

Além disso, cabe notar que essa peça técnica não tem como obje�vo acompanhar a dinâmica social
da área sob estudo. Com efeito, passados 9 (nove) anos da publicação do RTID, a atual configuração
fundiária da área inserida no perímetro iden�ficado pelo Incra não é a mesma da época em que foi
elaborado o Levantamento Fundiário. Essa peça técnica é tão somente um retrato pontual do
tamanho e composição da área sob estudo quando da elaboração do RTID. Este retrato tem como
função auxiliar a autarquia agrária no processo de iden�ficação e delimitação da proposta
territorial, uma vez que a área deve ser suficiente para a reprodução �sica, social, econômica e
cultural do grupo. Nesse sen�do, dado o momento atual do processo de regularização fundiária do
território da Comunidade Quilombola Morro Alto, o Levantamento Fundiário não cumpre mais
qualquer papel a�vo no processo. 

No que se refere às no�ficações individuais que foram realizadas, o processo administra�vo de
regularização de Morro Alto faz diversas vezes referências a essas a�vidades concluídas. Assim, a
DFQ estabeleceu contato com a SR-11 a fim de iden�ficar onde estariam os processos
administra�vos com os registros das no�ficações e comprovantes. Todas as no�ficações estavam,
ainda, em meio �sico, como anexas ao processo �sico nº 54220.001201/2004-09. Dessa forma,
obje�vando o conhecimento da Auditoria Interna do trabalho realizado em 2013 pela SR-11, a DFQ
inseriu no SEI os documentos no processo nº 54000.032602/2020-15, relacionando-o ao processo de
regularização fundiária do TQ Morro Alto.  

Mesmo afirmando que o art. 14 da IN INCRA nº 57/2009 tenha sido cumprido, uma vez que as
contestações foram objeto de análises técnica e jurídica prévias à decisão do Comitê de Decisão
Regional - CDR, o Relatório Preliminar afirma que é cabível ques�onamento sobre ausência de
apresentação de razões e mo�vações na ata da 2ª Reunião do Comitê de Decisão Regional, ainda
mais levando-se em consideração o exíguo tempo hábil entre a data do voto do relator que consta
no processo e a deliberação do conselho sobre 206 processos de contestação e os respec�vos 412
pareceres. 

Inicialmente, faz-se necessário destacar que a área técnica da Coordenação-Geral de Regularização
de Territórios Quilombolas se manifestou frente a esse ques�onamento por meio da INFORMAÇÃO
TÉCNICA Nº 20/2017 – INCRA/DFQ (fls. 113/176, 0173360), conforme segue:

Importante notar que as instruções norma�vas preveem situações para tomada de decisão em
instâncias cole�vas, como nos Grupos de Trabalhos ins�tuídos pelas Ordens de Serviço, Comitês de
Decisão Regional e Conselho Diretor. Todavia, pelo fato da decisão ser tomada em reuniões
específicas nesses espaços, não significa que toda a análise ocorreu naquele único momento. Como
em qualquer reunião de tal �po, as peças foram lidas anteriormente à reunião. Fazendo um
paralelo, não há como dizer que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao tomar decisão em
uma sessão, não se prepararam para proferir seus votos, que o fizeram sem qualquer estudo prévio.
Igualmente, o relatório final da CPI FUNAI E INCRA 2, com quase 4 mil páginas, não foi apreciado em
sua integralidade na audiência pública da votação que obje�vou aprová-lo, mas não podemos
inferir que os deputados federais integrantes da comissão não tomaram conhecimento de seu
conteúdo previamente. As reuniões das instâncias de decisão do Incra previstas no norma�vo de
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regularização quilombola são marcos da tomada de decisão, importantes e necessários em
processos administra�vos.

Faz-se necessário destacar a manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à SR/11, por
meio de PARECER n. 00113/2017/PROC/PFE-INCRA-RS/PGF/AGU (SEI n. 0173360 - páginas 273-332),
no que concerne à aprovação do RTID e ao julgamento das contestações no âmbito do CDR,
conforme segue:

83. O O�cio 463/2016 (fls. 06-07) afirma que haveria vício no procedimento em vista do fato de que
a equipe técnica designada pelo Incra para o reconhecimento do território teria sido cons�tuída no
dia 29/03/2005, e aprovado o relatório de 488 páginas em uma reunião, no dia 20/04/2005, “em
poucos minutos”, o que não permi�ria que o mesmo fosse deba�do e analisado. Antes de tudo,
repise-se que o estudo já havia sido aprovado no âmbito da FCP, com base em parecer de
pesquisadora com notório saber técnico-cien�fico, Professora Doutora I1ka Boaventura Leite. Não
há necessidade legal de que a decisão de aprovação de um documento técnico de tal �po seja
demorada. Não obstante, ainda que houvesse referida exigência, a alegação carece de sen�do.
Decisões administra�vas como a de uma comissão ou equipe, ou seja, cole�vas, precisam ser
sinte�zadas em atas. Um documento desse �po não registra quanto tempo de convencimento foi
necessário para cada um dos servidores integrantes da comissão. A decisão precisa ser expressa e
tornada pública dessa forma. Assim também ocorre em decisões judiciais. A decisão é tomada,
frequentemente, em uma única sessão da Corte, para a qual cada integrante vem com sua opinião
ou voto formado, e o conhecimento da matéria a ser discu�da. Ou seja, o fato de o relatório ter sido
aprovado “em poucos minutos” (algo que sequer se pode presumir pela leitura da ata) não autoriza
afirmar-se que foi aprovado sem que tenha sido lido e estudado. (...) Afirmar que a aprovação se
deu em minutos é ignorar o procedimento como um todo, e não entender, propositalmente, o
funcionamento de reuniões de comissões no âmbito de quaisquer organizações, públicas ou
privadas. 

(...)

91. Na mesma esteira, se alega que embora exista nos autos um quadro sistemá�co das
contestações apresentadas, nem elas nem as respec�vas respostas constam nos autos (fl. 14), e que
o órgão julgador, Comitê de Decisão Regional (CDR), teria julgado todas “em um único ato”. Carece
de sen�do a alegação. Ocorre que cada contestação gerava a autuação de um processo
administra�vo em separado, no qual constam os pareceres técnicos e jurídicos e as respostas
respec�vas a cada uma das contestações. Nesse sen�do, não houve julgamento em um único ato,
mas sim um exaus�vo trabalho de meses, com a análise sistemá�ca dos argumentos acompanhada
por parecer desta procuradoria em cada um dos mais de duzentos casos

A Informação Técnica, como o próprio nome diz, é um posicionamento técnico suficientemente
fundamentado e emi�do por especialistas em atendimento a uma demanda apresentada. Esta
fornece subsídios para a tomada de decisões, interpreta textos legais e aprecia fatos, esclarecendo
dúvidas ou realçando pontos controversos para que, no momento da votação, os membros do
colegiados estejam apropriados do tema e possam proferir seus votos. O parecer da área jurídica,
por sua vez, cumpre também a função de auxiliar juridicamente os gestores acerca da pauta que
será objeto de votação. 

A Superintendência Regional do Incra no estado do Rio Grande do Sul (SR/11) realizou um trabalho
minucioso das contestações apresentadas ao RTID. A fim de auxiliar o voto dos membros do CDR, a
Coordenação de Projetos Especiais apresentou de forma pormenorizada a relação dos processos
instaurados, a qual contém a lista dos contestantes, principais argumentos apresentados, com a
respec�va documentação e parecer final da área técnica e jurídica, conforme fls.1930-2009 do
processo n. 54220.001201/2004-09. 

Além disso, assim como ocorre em diversos processos administra�vos em sede de contestação, além
de, em muitos casos, o mesmo escritório de advocacia elaborar e subscrever muitas contestações
apresentadas ao mesmo RTID, nota-se que os argumentos apresentados são bastante similares, ou
até mesmo idên�cos, o que permite o�mizar a sua análise e julgamento conjuntos.

No caso de Morro Alto, os argumentos “Incons�tucionalidade do Decreto n. 4.887/2003”; “Pela
suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da ADIN nº 3239”; “Crí�ca à
interpretação do Art. 68 do ADCT da Cons�tuição Federal”; “Inexistência de Quilombo”; “Aquisição
da área de forma legí�ma”; “Propriedade Privada como direito cons�tucional”; “Impactos
econômicos e sociais das desapropriações de famílias de pequenos produtores”; “Único imóvel para
moradia”; “Os contestantes são agricultores familiares”; “Ques�onamento em relação ao critério de
autoatribuição”; “No�ficação Irregular”; “Pequenas propriedades que cumprem a função social da
terra”; “Não foi fornecido todo o conteúdo do relatório técnico”; “Pesquisadores do Relatório
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Antropológico constam como sócios fundadores da Associação Rosa Marques” aparecem,
recorrentemente, em diferentes contestações. 

Somente os escritórios de advocacia “Stumer & Reis - Advogados Associados” e “Hein & Buss -
Advogados e Associados” subscreveram, respec�vamente, 42 e 11 contestações. O escritório de
advocacia “Stumer & Reis” replica nas 42 contestações os mesmos argumentos, do mesmo modo
que o escritório de advocacia “Hein & Buss”. 

Conforme o VOTO/INCRA/CDR/Nº05, de 06 de maio de 2015, constante da Ata da 2ª Reunião do
Comitê de Decisão Regional da SR-11/RS - Ano 2015  (fl. 2010, do processo n. 54220.001201/2004-
09), os fundamentos con�dos nas contestações ao pleito territorial da Comunidades Remanescente
de Quilombo Morro Alto foram devidamente apresentados, discu�dos e votados pelo colegiado, que
deliberou, por unanimidade, julgá-los improcedentes, além de aprovar, defini�vamente, o RTID,
tendo sido embasados pelos pareceres das áreas técnica e jurídica.

Dessa forma, o art. 14, da Instrução Norma�va nº 57/2009, o qual estabelece que as contestações
dos interessados serão analisadas e julgadas pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA, após
ouvidos os setores técnicos e a Procuradoria Regional, foi devidamente cumprido.

O regimento interno do Incra ins�tui o CDR e  estabelece suas competências. Porém não há uma
norma que estabeleça o rito das reuniões do comitê. A praxe é que, após se apropriarem do tema,
por intermédio das manifestações das áreas técnica e jurídica, os membros do colegiado estejam
aptos a proferir seus votos, bem como requisitar diligências.  

8.16. Sobre esta constatação, por meio da Nota Informa�va 3021 (6563502), a Coordenação-
Geral de Regularização Fundiária apresentou a seguinte manifestação:

O Relatório de No�ficações (págs. 2022-2023 do NUP nº 54220.001201/2004-09) apresenta um
balanço das ações desenvolvidas pela SR(11) chegando aos seguintes resultados:

...

E ainda foi publicado edital de no�ficação (pág. 2028 e 2031 do NUP nº 54220.001201/2004-09),
tendo em vista que o AR não alcançou sua totalidade de envolvidos no TQ Morro Alto.

Aqui vale destacar que ao longo do processo a SR(11) sempre informou a Procuradoria Federal de
Canoas acerca do “Planejamento da ação de no�ficação na Comunidade Quilombola e Morro Alto”,
conforme O�cio nº 886, de 25 de outubro de 2012 (págs. 1951-1953 do NUP nº
54220.001201/2004-09).

No tocante a análise do Comitê de Decisão Regional (CDR) sobre as decisões nos 206 (duzentos e
seis) processos de contestação encaminhados para decisão daquele comitê, pegaremos como
exemplo o NUP nº 54220.002137/2013-66.

O referido processo foi formalizado em 09/08/2013 com a apresentação de contestação
apresentada por ABEDIL PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS, a Comissão de Projetos Especiais (CPE)
por meio do Parecer Técnico nº 10, de 18/03/15 (págs. 141-173) analisou os argumentos
apresentados e indeferiu os argumentos apresentados, por fim a Procuradoria Especializada
daquela Regional por meio do Parecer nº 187 de 13/04/2015 também indeferiu os argumentos
apresentados pelos requerentes no âmbito jurídico.

O CDR só se manifestou no dia 05/05/2015, como pode-se observar o tempo decorrido para análise
e julgamento das contestações apresentadas demoraram aproximadamente 2 (dois) anos.

8.17. Após as manifestações das unidades, a Auditoria apresenta o posicionamento conclusivo:

8.18. A primeira questão a destacar neste ponto é que as evidências colhidas e demonstradas
pela Auditoria neste Relatório apontam conflitos, contradições e disparidades entre os resultados das
peças técnicas do RTID, especialmente o relatório antropológico, o relatório fundiário e o cadastramento,
o que, por si, se �vesse ocorrido uma leitura atenta,  a par�r dos norma�vos operacionais do Incra, 
haveria sim, ques�onamento, se tal RTID deveria ter sido aprovado com as deficiências registradas neste
Relatório.

8.19. Essa constatação diz respeito à ausência de registro na ata de análises par�cularizadas dos
processos de contestação, e da ausência de razões e mo�vações de lavra do Comitê de Decisão Regional
para rejeitar 206 contestações, em tempo tão curto, considerando que seria preciso se debruçar em mais
de 400 pareceres. Trata-se de simplesmente da carência de manifestação do Conselho, de forma
mo�vada e arrazoada, sobre sua decisão, proferida em um prazo humanamente impossível de se analisar
mais de 400 peças técnicas. Parece ser uma questão mais jurídica do que técnica, se decisões do
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Conselho, adotadas dessa forma, com a rejeição "em lote" das contestações, possuem legi�midade e
eficácia.

8.20. Sob a pespec�va técnica, a Auditoria apontou, após oi�va das unidades técnicas do Incra,
que o RTID possuem deficiências técnicas que não jus�ficam sua aprovação e que poderiam ter sido
facilmente notadas se houvesse observância dos procedimentos operacionais e norma�vos do Incra.

8.21. Sobre esse ponto, as manifestações ao relatório preliminar dão a entender, como único
argumento obje�vo com a matéria, que tais peças teriam sido disponibilizadas com antecedência.  

8.22.  O relatório conclusivo da Comissão data de 15/02/2011, a apreciação jurídica do RTID
data de 18/02/2011. Na seqüência, ocorreu o Voto Nº 01, de 25/02/2011, da Coordenação de Projetos
Especiais, recomendando a aprovação do RTID. Houve pedido de vistas e, em 10/03/2011, deliberou-se
pela aprovação do RTID. Nos dias 16 e 16 de março de 2011, ocorreram duas no�ficações por edital para
fins de contestações ao RTID.

8.23. As no�ficações dos ocupantes teriam ocorrido entre 04/03/2013 sendo finalizadas em
19/07/2013. Em 16/08/2013 também foi publicado edital de no�ficação. Desse processo, teriam sido
apresentadas 209 contestações, conforme manifestação da SR(11)RS (fl. 1928). No processo específico de
Morro Alto, não estão as no�ficações, os documentos nas quais foram expedidas. A Nota Técnica DFQ nº
809/2020 informa que inseriu documentos no processo 54000.032602/2020-15, mas o mesmo não foi
disponibilizado para a Auditoria. De todo modo, o relevante para o contexto em questão foi o tratamento
dado as contestações, e a deliberação "em lote" pelo CDR.

8.24. Pelos autos, verifica-se que o Voto  nº 05, de 05/05/2015, registra um sumário das
contestações, considerando que deveriam ocorrer duas apreciações, tem-se que o somatório das
contestações teriam que ter 412 pareceres, para deliberações referentes a 206 contestações.  A IN nº
57/2009  dá o comando que o CDR deve analisar e julgar, nos termos do art. 14 da referida IN:

14. As contestações dos interessados indicados no art. 12 serão analisadas e julgadas pelo Comitê
de Decisão Regional do INCRA, após ouvidos os setores técnicos e a Procuradoria Regional em prazo
comum de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do protocolo de contestação.

8.25. Convém destacar que a análise compara�va das instruções norma�vas no que se refere ao
tema contestações, revela que o art. 14 da IN nº 57/2009 deve estar se referido ao art. 13, senão, não
teria nem sen�do e obrigação de submeter contestação para apreciação do CDR.

8.26. No dia seguinte, em 06/06/2015, houve reunião do CDR, iniciada às 14 horas, para
deliberar no âmbito do comando do art. 14 da IN nº 57/2009. Nessa reunião, com período diminuto de
tempo entre a apresentação do voto relator e deliberação do Conselho, bem  como pelo quan�ta�vo de
contestações que deveriam ser analisadas e julgadas, o CDR rejeitou todas as contestações. Isso de fato,
assiste razão à denúncia que foi efetuada, quanto a desconfiança da correição dessa análise e
deliberação. Todavia, entendemos que é um assunto eminentemente jurídico, no sen�do de aferir se o
CDR cumpriu o comando de analisar as contestações. Tecnicamente, nos autos não há essa comprovação
já que a ata apenas registra em poucas linhas a aprovação unânime (em lote) o que lança dúvida se
houve de fato a análise.

9. CONCLUSÃO

9.1. Com relação às primeiras medidas apuratórias da Autarquia sobre as denúncias de
supostas irregularidades no processo de Morro Alto, consubstanciadas no O�cio nº 463/2016, houve a
emissão de juízo de admissibilidade da denúncia e a ins�tuição de comissão de sindicância inves�gatória,
todavia tal comissão não chegou a apresentar o relatório conclusivo, como é o esperado desse �po de
comissão, e a denúncia foi arquivada, sem o parecer conclusivo da comissão e sem análise de mérito.
Deixou-se de recorrer aos arts. 31 e 33 da Portaria INCRA nº 191/2009, respec�vamente, quanto a
nomeação de técnicos e peritos auxiliares e a necessidade de as sindicâncias inves�gatórias
apresentarem relatório conclusivo de autoria e materialidade.

9.2. A Comissão ins�tuída pela SR(11)RS, mediante a Ordem de Serviço 42/2005, e a Comissão
ins�tuída pela Ordem de Serviço nº 72/2010, ambas com a finalidade de realizar os procedimentos
administra�vos  para a iden�ficação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a �tulação
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defini�va das terras ocupadas por Remanescentes da Comunidade de Morro Alto, foram presididas por
procurador federal, o que, em princípio, cons�tui-se em quebra da segregação de funções.

9.3. Pelo Regimento Interno do Incra,  à época do Decreto nº 5.011/2004 e do Decreto nº
6.812/2009,  a competência do procurador era de a�vidades de consultoria e assessoramento jurídico, e
não de a�vidades finalís�cas. Com isso, os atos dessas duas comissões são passíveis de avaliação quanto
a potencial nulidade, pois as atribuições execu�vas estavam sob a competência da Superintendência
Nacional do Desenvolvimento Agrário (Decreto nº 5.011/2004), pelo menos no caso da primeira
comissão.

9.4. Por analogia ao atual Regimento Interno do Incra, aprovado pela Portaria nº 531, de 23 de
março de 2020, verifica-se, no §2º do art. 7º e no Parágrafo Único do art. 8º, que a par�cipação de
procurador federal nos órgãos colegiados, como o Conselho Diretor e o Comitê de Decisão Regional, é
sem direito a voto e apenas para a prestação de consultoria e assessoramento jurídico. Dessa forma, não
cabe comando de decisões e adoção de medidas finalís�cas, como ocorreu com as comissões ins�tuídas
pela Ordem de Serviço 42/2005 e pela Ordem de Serviço nº 72/2010.

9.5. Sobre a par�cipação da comunidade quanto à definição da área a ser demarcada para a
verificação inicial do território, técnicos da SR(11)RS par�ciparam de reunião com Associação Rosa Osório
Marques, com a apresentação dos procedimentos que seriam adotados pela Superintendência, embora o
Incra não tenha produzido ata própria dessa reunião.

9.6. Com relação à competência representa�va da Associação Rosa Osório Marques, na
ausência de indicação clara no art. 68 do ADCT e no Decreto nº 4887/2003, quem decidiu por emi�r a
outorga do �tulo para as associações foi o Incra, desse modo é preciso que os regulamentos
 operacionais do Incra tenham meios de aferir se de fato existe essa representa�vidade da Associação. O
fato de uma associação ser cons�tuída por um pequeno grupo de pessoas e assinalar em seu estatuto o
seu fim representa�vo, automa�camente não a torna a representante legal da comunidade.

9.7. Então, sob a perspec�va técnica,  a Auditoria conclui que o regulamento operacional do
Incra é omisso quanto à aferição da representa�vidade do art. 6 e do art. 17 do Decreto nº 4887/2003,
pois, no caso de Morro Alto, tem-se apenas o requerimento oficial e documentos de existência da
Associação, não exis�ndo documentos sobre a representa�vidade formal da comunidade pela
Associação.

9.8. O estudo acadêmico in�tulado "Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade,
Iden�dade, Territorialidade e Direitos Cons�tucionais" que foi u�lizado, em sua cópia integral, como se
fosse o relatório antropológico de lavra do Incra, não contou com o assen�mento formal ou foi validado
FCP, de forma que não cumpriu os requisitos formais do art. 3º do Decreto nº 3.912/2001 e nem foi
apresentado algum termo circunstanciado do seu recebimento enquanto produto contratual. Não houve
autorização da Comissão ins�tuída pela Superintendência para que o estudo acadêmico fosse conver�do,
em sua integralidade, na peça técnica obrigatória denominada de relatório antropológico.  

9.9. Consideramos ainda irregular a u�lização do estudo acadêmico como se fosse o relatório
antropológico do Incra por não cumprir os requisitos de ser emanado por autoridade competente ou
formalmente designada e por não ter sido, na formal, avaliado sobre o atendimento das especificações
técnicas que deve ter um relatório antropológico (que estão bem claras nos regulamentos).

9.10. A u�lização do estudo "Comunidade Negra de Morro Alto: Historicidade, Iden�dade,
Territorialidade e Direitos Cons�tucionais" consis�u em conflito de interesses, tendo em vista que
membros fundadores da Associação Rosa Osório Marques, des�natária da autorga do imóvel, atuaram na
elaboração do referido estudo, com pessoas de cargo de liderança, contrariando os princípios do §2º e
§3º do art. 10 da IN nº 57/2009. O relatório antropológico, elaborado por terceiros, sem anuência,
assen�mento ou atesto da FCP e do Incra, foi que definiu o tamanho da área que beneficiará a
Associação, da qual tais terceiros possuem vínculos de fundadores.

9.11. Sob a perspec�va da IN nº 20/2005, o relatório fundiário do RTID é falho, podendo-se até
considerar o atendimento do quesito iden�ficação (relação de nomes), porém não foi demonstrado o
cadastramento específico no SIPRA e insuficiente para aferir os quesitos de ocupação e u�lização
previstos no §2º do art. 2º do Decreto nº 4.886/2003 sobre a definição das terras quilombolas. Sob a
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perspec�va da IN nº 57/2009, o relatório fundiário não reuniu em totalidade os quesitos estabelecidos no
Inciso II, do art. 10 da referida Instrução, muito embora tenha assinalado, para alguns quilombolas e não
quilombolas, a área ocupada. Além disso, o levantamento fundiário do RTID não indicou qual o critério, o
método ou a fonte que u�lizou para registrar como quilombola ou não quilombola, uma vez que o
procedimento de auto-definição, resultante na cer�ficação, é da competência da Fundação Cultural
Palmares.

9.12. No processo, há evidências de que foram incluídas na área pessoas que não atendiam ao
quesito de ocupação e u�lização, mediante incen�vo da Associação, evidência essa que consta do próprio
RTID. Porém, a Auditoria Interna não detém poder de polícia ou mecanismos para inves�gar a eventual
comercialização irregular ou a prá�ca de promessas indevidas com o fim supostamente de aumentar, de
forma ar�ficial, o quilombo.

9.13. O art. 14 da IN nº 57/2009 estabelece que o CDR deve analisar e julgar as contestações.
Todavia, tem-se que, em período diminuto de tempo entre a apresentação do voto relator e a
deliberação do conselho, houve a deliberação "em lote" pela rejeição das contestações. Desse modo,
entendemos que há necessidade de uma apreciação jurídica sobre a legi�midade e legalidade dessa
aprovação em lote,  no sen�do de aferir se o CDR cumpriu o comando de analisar as contestações.
Tecnicamente, nos autos não há essa comprovação já que a ata apenas registra, em poucas linhas a
aprovação unânime pela rejeição.

9.14. Portanto, no que diz respeito ao RTID as evidências colhidas pela Auditoria e registrada
neste Relatório apontam conflitos, contradições, falhas técnicas, dentre outras, do relatório
antropológico, do relatório fundiário e do  cadastramento, que inviabilizam a aprovação do RTID de
Morro Alto, sem que ocorra, antes, o devido saneamento do processo. Não houve o devido tratamento
da apuração quando do primeiro recebimento da denúncia, os regulamentos do Incra não são suficientes
ou não possuem mecanismos para aferir se a Associação possui, de fato, a representa�vidade da
Comunidade, o relatório antropológico do RTID padece de vício de competência e de forma e de conflito
de interesses, o levantamento fundiário não atendeu a todos os quesitos esperados de tal levantamento,
o cadastramento do RTID evidência  que a Associação atuou para trazer pessoas que originalmente não
ocupavam o território o que macula as informações do levantamento fundiário e do próprio
cadastramento do RTID, e apreciação das contestações pelo CDR ocorreu em período tão diminuto, ao
que parece por deliberação em lote, o que deixa dúvida sobre a competente análise prevista no art. 14 da
IN nº 57/2009.

10. RECOMENDAÇÕES

10.1. Recomenda-se à Corregedoria-Geral do Incra apreciar os atos decorrentes da Ata de
Trabalho nº 003, da Comissão de Sindicância Inves�ga�va, bem como sobre a possibilidade de
 arquivamento da denúncia sem relatório conclusivo da referida Comissão, bem como outras medidas
que julgar per�nentes.

10.2. Recomenda-se  à PFE/Incra opinar sobre a legalidade ou a possível nulidade dos atos
pra�cados nas comissões ins�tuídas pela Ordem de Serviço 42/2005 e Ordem de Serviço nº 72/2010,
tendo em vista a inobservância da segregação de funções, por terem sido as comissões, eminentemente
execu�vas finalís�cas, presididas por procurador federal, a luz dos do Inciso II, do art. 12 do Decreto
5.011/2004 e do Inciso II, do art. 12, do Decreto nº 6.812/2009 e por analogia ao §2º do art. 7 e
Parágrafo Único, do art. 8º  da Portaria nº 531, de 23 de Dezembro de 2020.

10.3. Recomenda-se à PFE/Incra opinar sobre se deve ser aplicado ao caso de Morro Alto a IN nº
20/2005 ou a IN nº 59/2009 e, no caso de não ser esta úl�ma Instrução Norma�va, indicar se os atos de
Morro Alto, a par�r da Segunda Comissão (da Ordem de Serviço nº 72/2010) devem ser anulados ou
reformados, tendo em vista que toda a estruturação do RTID de Morro Alto seguiu a IN nº 59/2009.

10.4. Recomenda-se à PFE/Incra opinar sobre a possibilidade e legalidade de a Superintendência
Regional do Incra no Rio Grande do Sul, ainda para o processo de Morro Alto, exigir que a Associação
Rosa Osório Marques demonstre, por meio de pelo menos a assinatura daqueles que foram objeto de
cer�ficação da FCP, que possui o assen�mento ou a representação de fato e de direito da comunidade
quilombola de Morro Alto.
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10.5. Recomenda-se à Diretoria de Governança Fundiária elaboração de estudo que vise
aperfeiçoar  o regulamento, hoje representado pela IN nº 59/2009, que, para fins de cumprimento do art.
6º e do Parágrafo Único do art. 17 do Decreto nº 4.887/2003,  sobre a possibilidade de se estabelecer
critérios ou documentações que demonstrem ou comprovem que as associações representam,
formalmente, as comunidades, evitando-se o risco de outorgas indevidas de propriedade.

10.6. Recomenda-se à Diretoria de Governança Fundiária, em razão das competências con�das
no Inciso VIII, do art. 83, que estude a possibilidade de norma�zar que os processos oriundos das
Superintendências, antes de serem subme�dos para deliberação do Conselho Diretor, no contexto do art.
15 da IN nº 57/2009, e ao Presidente do Incra, no contexto do art. 24 da IN nº 57/2009, sejam apreciados
pela Diretoria, com emissão de parecer sobra e regularidade técnica dos processos e sobre o adequado
cumprimento do §2º, do art. 2º do Decreto nº 4.887/2003.

10.7. Recomenda-se à Superintendência Regional do Incra no Rio Grande do Sul a revisão ou
anulação da peça técnica relatório antropológico do RTID, em razão do vício de competência e de forma e
do conflito de interesse que foi iden�ficado, bem como promova o novo relatório antropológico
observando estritamente as prescrições do art. 9º, do Inciso I do art. 10 e dos §2º e 3º da IN nº 57/2009
ou outros norma�vos subs�tutos ou que venham a ser indicados pela área jurídica.

10.8. Recomenda-se à Superintendência Regional do Incra no Rio Grande do Sul  a revisão ou
anulação do relatório fundiário do RTID, em razão das incompletudes assinaladas em tópico específico
deste Relatório, pelas discrepâncias em relação ao cadastramento fundiário e pelo possível
cadastramento na área de pessoas externas, bem como promova o novo relatório fundiário observando
estritamente as prescrições do Inciso II, da IN nº 57/2009 ou outros norma�vos subs�tutos ou que
venham a ser indicados pela área jurídica.

10.9. Recomenda-se à Superintendência Regional do Incra no Rio Grande do Sul e à Diretoria de
Governança Fundiária apurar, no âmbito de suas competências e dos seus instrumentos, sobre a
evidência que sugere a inclusão de pessoas que não ocupavam e u�lizavam a área do quilombo, mas
foram supostamente arregimentadas pela Associação Rosa Osório Marques, e decidir sobre a implicação
desse fato na esfera da regularização de Morro Alto, submetendo o resultado apurado aos órgãos
internos de controle do Incra e ao Presidente do Incra;

10.10. Recomenda-se ao Comitê de Decisão Regional da Superintendência do Incra no Rio Grande
do Sul apresentar o resultado análise mo�vada das contestações protocoladas no âmbito da �tulação da
área de remanescentes de quilombo em Morro Alto em processos individualizados, com a análise
delibera�va em cada processo.

10.11. Recomenda-se ao Presidente do Incra que somente dê cumprimento ao art. 24 da IN nº
57/2009, com relação a emissão de outorga de �tulo à Associação, após o saneamento dos processos
com as recomendações constantes dos itens 10.2, 10.3, 10.4,  10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10,  deste
Relatório, mi�gando os riscos administra�vos decorrentes das irregularidades apontadas neste Relatório.

Documento assinado eletronicamente por Ronney Weslley Alves Costa, Auditor Chefe, em
28/07/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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