
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA __ VARA DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA

Ref n. 1.14.004.000326/2015-41

Autor: Ministério Público Federal

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  uso  de  suas  atribuições 

constitucionais  e  legais,  com  fulcro  no  artigo  129,  incisos  II  e  III,  da  Constituição  da 

República de 1988, bem como nos dispositivos pertinentes da Lei n.º 7.347/85 e da Lei 

Complementar n.° 75/93, vem, perante Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de tutela antecipada

em face do

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA AGRÁRIA 

(INCRA),  autarquia  federal  vinculada ao  Ministério  do Desenvolvimento 

Agrário, com sua Superintendência Regional sediada na Avenida Ulisses 

Guimarães, nº 640, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, e da 

UNIÃO,  pessoa jurídica  de direito  público,  a  ser  citada pela  Advocacia 

Geral da União localizada no município de Feira de Santana,

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:
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1 – DO OBJETO

A presente ação civil pública tem por objetivo impor ao INCRA e à UNIÃO 

obrigação  de  fazer,  consistente  na  finalização  do  processo  administrativo  de  nº. 

54160.003560/2007-97,  que  trata  da  identificação,  reconhecimento,  delimitação, 

demarcação e titulação da área territorial reivindicada pelas Comunidades Quilombolas de 

Guerém, Baixão do Guaí e outras, localizadas no município de Maragogipe/BA.

2 – DA COMPETÊNCIA FEDERAL E DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A competência da Justiça Federal para apreciar o presente feito decorre 

do disposto no artigo 109, incisos I da Constituição Federal de 1988. 

O  objetivo  desta  ação,  como  acima  mencionado,  é  obrigar  o  INCRA, 

autarquia federal, a desenvolver com eficiência e celeridade o procedimento administrativo 

de identificação,  reconhecimento,  delimitação,  demarcação  e  titulação  da área  territorial 

pretendida  pelas  Comunidades  Quilombolas  de  Guerém,  Baixão  do  Guaí  e  outras, 

localizadas no município de Maragogipe/BA

O dever da autarquia federal de proceder à demarcação de terras de 

remanescentes  de  quilombos  é  dado  por  meio  do  Decreto  nº  4.887/2003  e 

complementado pela Instrução Normativa nº 57/2009,  do INCRA. Saliente-se que o 

Decreto nº 8.865, de 29 de setembro de 2016, não retirou a atribuição do INCRA para 

demarcar as terras de remanescentes de quilombo. A autarquia permanece com o 

dever de proceder ao andamento do processo de reconhecimento e demarcação dos 

referidos territórios.

A redação do Decreto nº 8.865/2016 em momento algum faz tal exclusão. 

O que mudou é que o INCRA, junto com sua atribuição de demarcar terras quilombolas, 

antes era vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), agora está 

vinculado à Casa Civil.
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Assim, evidenciado que é dever do INCRA a realização dos trabalhos de 

identificação e demarcação de terras  de remanescentes  de quilombos,  é  a  autarquia  a 

pessoa jurídica para figurar no polo passivo da presente demanda.

A legitimidade  passiva  ad  causam da  UNIÃO  decorre  da  competência 

constitucional comum do referido ente, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

aos quais cabe “zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das instituições democráticas  

e conservar o patrimônio público” (art. 23 da CF).

Numa acepção mais ampla,  patrimônio público é o conjunto de bens e 

direitos que pertence a todos e não a um determinado indivíduo ou entidade. Neste conceito 

insere-se a ideia  de “patrimônio  cultural  brasileiro”  (art.  216 da CF),  cabendo ao Poder 

Público sua promoção e proteção, conforme consta do §1º do mencionado artigo.

Por  vontade  do  Constituinte  de  1988  foram  tombados  todos  os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos (art. 

216, §5º, da CF), aos quais cabe também a UNIÃO proteger. É ainda competência comum 

e,  portanto,  também  da  UNIÃO,  “combater  as  causas  da  pobreza  e  os  fatores  de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos” (art. 23, X, da 

CF), sendo esta a hipótese dos autos.

A obrigação de emitir títulos de terras às comunidades quilombolas é 

da UNIÃO, que elegeu o INCRA como órgão encarregado apenas do procedimento 

administrativo. Como este órgão é subordinado ao ente federativo, cabe a este prover 

os meios necessários para que aquele cumpra seu mister.

3 – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF

A  causa petendi  desta Ação Civil  Pública  diz  respeito  a  minoria  étnica 

remanescente  de quilombo e  seu respectivo  patrimônio.  Essa  questão,  sem dúvida,  se 

insere dentre as atribuições do Ministério Público, considerando que, nos termos do artigo 

127, caput, da Constituição de 1988, compete a este órgão “a defesa da ordem jurídica, do  

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”
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Complementa  a  disposição  constitucional  o  art.  6º,  VII,  “c”,  da  Lei 

Complementar nº 75/93, que dispõe ser a ação civil pública o instrumento necessário para a 

tutela judicial dos interesses coletivos das minorias:

Art. 6º – Compete ao Ministério Público da União: (…)

VII – promover o inquérito civil e a ação pública para: (…)

c)  a  proteção  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  

coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao  

adolescente, ao idoso, às minorias e ao consumidor.

Tendo em vista que os interesses indisponíveis são aqueles cuja proteção 

interessa a toda a sociedade, mostrando-se indispensáveis à vida em sociedade e à própria 

configuração da pessoa humana, inegável que matérias como meio ambiente, patrimônio 

cultural, patrimônio público, índios, educação, saúde e minorias étnicas se inserem entre 

aquelas cuja atribuição é conferida a este órgão ministerial.

Compete ao Ministério Público, ademais,  promover a Ação Civil  Pública 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, que, em verdade, espelham direitos que são indisponíveis, como é o 

caso  do  patrimônio  fundiário  e  da  própria  garantia  de  subsistência  das  comunidades 

quilombolas  de  Guerém,  Baixão  do  Guaí  e  outras,  localizadas  no  Município  de 

Maragogipe/BA.

Há ainda outro fundamento normativo para a atuação do MPF no presente 

caso no art. 129, II da Constituição da República:

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços  

de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

É  que  a  inércia  do  INCRA  consubstancia  desrespeito  a  direitos 

assegurados na Constituição, como adiante será demonstrado.
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4 - DOS FATOS APURADOS NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 1.14.004.000326/2015-41

Trata-se de inquérito civil público instaurado em 2015 para acompanhar o 

procedimento de identificação e reconhecimento do território quilombola de Baixão do Guaí.

Visando a obtenção do título do seu território, as Comunidades de Baixão 

do Guaí,  Guerém e outras,  de posse da Certidão de Autorreconhecimento,  emitida pela 

Fundação  Cultural  dos  Palmares,  deram  ensejo,  junto  ao  INCRA,  do  processo 

administrativo  nº.  54160.003460/2007-97,  para  a  identificação  e  regularização  da  terra 

ocupada.

O processo se arrastou, pasmem, por 08 (oito) anos, até que a autarquia 

ré,  enfim,  no  ano  de  2015,  concluiu  e  publicou  o  Relatório  Técnico  de  Identificação  e 

Delimitação – RTID.

Ou seja, o INCRA levou 08 (oito) anos para concluir a primeira fase do 

procedimento,  que  é  composto  por  cerca  de  08  (oito)  fases.  Nesse  ritmo,  o  processo 

administrativo levará mais de meio século para ser finalizado.

Não obstante, decorridos (03) três anos desde a elaboração e publicação 

do referido RTID, ou seja, 11 (onze) anos após a instauração do referido processo, a fase 

procedimental  subsequente  ao  RTID,  qual  seja, “Consulta  aos  Órgãos  e  Entidades  e  

Notificação,  Contestação e  Recursos dos Confinantes  e  Confrontantes  do Território  em 

questão”, se arrasta e ainda não foi finalizada.

 Reiteradamente oficiado, o INCRA alega que a complexidade da malha 

fundiária, que conta com mais de 100 (cem) imóveis inseridos no perímetro, bem como a 

calamitosa  situação  da  segurança  pública  da  região,  tem  impedido  o  andamento  dos 

trabalhos. 

O  quadro  é  de  evidente  demora  do  Estado  em  conceder  o  título  de 

propriedade, o qual visa à concreção de direito que decorre diretamente da Constituição 

Federal de 1988. Desde a promulgação da Lei Maior, passando pelo reconhecimento pela 
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Fundação Cultural Palmares, a comunidade aguarda a titulação de suas terras nos termos 

do que preceitua o art. 68 do ADCT e o Decreto n. 4.887/2003, de 20 de novembro de 2003. 

A tramitação  do  processo  administrativo  de  regularização  fundiária  no 

INCRA, por mais complexos que sejam os estudos e laudos que lhe instruem, ultrapassa 

em muito uma duração considerada razoável.

Uma  vez  obstada  a  demandada  titulação,  que  é  o  cenário  atual,  a 

subsistência do grupo vai se tornando cada vez mais dificultosa, tanto do ponto de vista 

material,  como  do  ponto  de  vista  de  manutenção  de  sua  cultura  e  usos  tradicionais. 

Tamanha a demora, o grupo pode, inclusive, acabar por desagregar-se.

Assim,  é  evidente  o  prejuízo  que  omissão  estatal,  estampada  nos  11 

(onze) longos anos de tramitação do processo administrativo de regularização fundiária, tem 

causado à Comunidade de Baixão do Guaí, à Comunidade do Guerém, dentre outras.

5.  -  DIREITO  CONSTITUCIONAL  FUNDAMENTAL  DOS  QUILOMBOLAS  A  SUAS 

TERRAS

O direito  de propriedade dos  remanescentes  de quilombos  sobre  suas 

terras é um direito constitucional fundamental, necessário para assegurar existência digna, 

livre e igual. O direito à posse das áreas ocupadas por remanescentes de quilombo possui 

natureza  indivisível  e  coletiva,  como  se  infere  do  art.  17  do  Decreto  4.887/03,  que 

estabelece  que  o  título  de  propriedade  respectivo  deve  ser  "coletivo,  pró-indiviso,  com 

obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade e de impenhorabilidade". 

Trata-se de direito protegido independentemente da titulação das terras, 

porquanto  é  reconhecido  diretamente  pela  Constituição  Federal.  Tal  direito  também  é 

inalienável, indisponível, imprescritível e impenhorável (art. 17 do Decreto n. 4.887/03), à 

semelhança do que ocorre com as terras indígenas (art. 231, § 4º, CR). 

A norma do art. 68 do ADCT emanou do poder constituinte originário, que 
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é  ilimitado,  incondicionado  e  primário.  Esta  norma  tem  o  condão  de  reconhecer  a 

propriedade  das  terras,  sendo  o  processo  administrativo,  e  eventualmente  o  judicial, 

declaratórios deste direito, com efeitos retroativos (ex tunc).

Nesta  linha,  o  reconhecimento  da  propriedade  da  comunidade,  traço 

peculiar desse direito, também equivale a uma aquisição originária para todos os efeitos 

civis,  suplantando quaisquer direitos anteriormente adquiridos pelos remanescentes com 

base nos mesmos fundamentos, como o reconhecimento de “Terras de Preto”.

No entanto o direito dos remanescentes de quilombos sobre suas terras 

não se identifica com os institutos tradicionais civilistas, não se aplicando a eles a disciplina 

comum  dos  Direitos  Reais  do  Código  Civil  e  da  proteção  possessória  do  Código  de 

Processo  Civil.  Trata-se  de  posse  e  propriedade  tradicionais,  institutos  de  Direito 

Constitucional, como bem fixou o Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos dos 

índios às suas terras:

“O  que  termina  por  fazer  desse  tipo  tradicional  de  posse  um 

heterodoxo instituto de Direito Constitucional,  e não uma ortodoxa  

figura de Direito Civil. Donde a clara intelecção de que OS ARTIGOS  

231  E  232  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  CONSTITUEM  UM  

COMPLETO ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA.” (Caso  

da  Terra  Indígena  Raposa  Serra  do  Sol  -Pet  3388  /  RR,  Min.  

CARLOS BRITTO, 19/03/2009)

Além do art. 68 do ADCT, a Convenção nº 169/OIT, tratado internacional 

com  status  supralegal,  assegura  a  proteção  das  terras  dos  povos  indígenas  e  dos 

chamados povos tribais, entre os quais devem ser incluídas as comunidades quilombolas.

As cortes internacionais e as cortes constitucionais da América do Sul têm 

assegurado  a  aplicação  da  Convenção  nº  169/OIT não  apenas  à  concepção  de  povos 

indígenas,  mas  também  à  de  povos  tidos  como  tribais,  com  características  bastante 

semelhantes  às  das  comunidades  quilombolas.  Tal  entendimento  vem  sendo 

frequentemente reiterado pelos tribunais constitucionais da América Latina. 

 Rua Castro Alves, nº. 1.560, Centro – Feira de Santana/BA CEP: 44001-184.
Telefax: (075) 3211-2000 E-mail: prba-prmfs@mpf.mp.br 

7



Outrossim,  as  comunidades  quilombolas  vêm sendo  reconhecidas  pelo 

próprio  Poder  Executivo  brasileiro  como  destinatárias  e  sujeitos  de  direito  da  referida 

convenção, como se depreende do chamado de consulta pública para regulamentação do 

“direito à consulta prévia” previsto no tratado. 

Não poderia ser diferente, já que toda a legislação interna se alinha, na 

compreensão do tema, às diretrizes estabelecidas pela Convenção nº 169/OIT para povos 

indígenas e os chamados “povos tribais”. Nesse sentido, conforme a realidade enfrentada 

em cada localidade, os povos tradicionais acabam se reconhecendo como tais, como ocorre 

com ribeirinhos, seringueiros, extrativistas, quilombolas e outros. 

Vale  observar  que  a  conceituação  prevista  no  art.  2º  do  Decreto  nº 

4.887/2003 (“Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins  

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória  

histórica  própria,  dotados  de  relações  territoriais  específicas,  com  presunção  de  

ancestralidade  negra  relacionada  com a  resistência  à  opressão  histórica  sofrida.”)  está 

intrinsecamente relacionada à definição prevista no art. 1º da Convenção nº 169/OIT para 

povos tribais (povos cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros 

setores da coletividade nacional,  e que estejam regidos, total  ou parcialmente, por seus 

próprios costumes ou tradições ou por legislação especial).

Neste  contexto,  o  excesso  de  tempo  para  o  andamento  do  processo 

administrativo  de  regularização  fundiária  do  território  remanescente  de  quilombo  das 

comunidades do Baixão  do  Guaí  Guerém e  outras,  configura  situação  de  ilegalidade e 

inconstitucionalidade, o que acaba por frustrar direito fundamental que se pretende garantir 

no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Cabe destacar que o artigo 14 da Convenção 169 prevê expressamente o 

direito  à  propriedade das terras  tradicionalmente  ocupadas.  E o  item 3 deste  artigo  14 

contempla a obrigação dos Estados de instituírem “procedimentos adequados no âmbito do 

sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos 

interessados”:
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Artigo 14

Dever-se-á  reconhecer  aos  povos  interessados  os  direitos  de  

propriedade  e  de  posse  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  

ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas  

medidas  para  salvaguardar  o  direito  dos  povos  interessados  de  

utilizar  terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles,  

mas  às  quais,  tradicionalmente,  tenham  tido  acesso  para  suas  

atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser  

dada  especial  atenção  à  situação  dos  povos  nômades  e  dos  

agricultores itinerantes. 

Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para  

determinar  as  terras  que  os  povos  interessados  ocupam  

tradicionalmente e garantir  a proteção efetiva dos seus direitos de  

propriedade e posse. 

Deverão  ser  instituídos  procedimentos  adequados  no  âmbito  do  

sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras  

formuladas pelos povos interessados.

6 - DO PROCEDIMENTO PARA A TITULAÇÃO QUILOMBOLA

A regulamentação  da  matéria  é  prevista  no  Decreto  nº  4.887/2003  e 

complementada pela Instrução Normativa nº 57/2009, do INCRA. 

O Decreto nº 8.865, de 29 de setembro de 2016, não retirou a atribuição 

do INCRA para demarcar as terras de remanescentes de quilombo. O INCRA permanece 

com esta incumbência: a redação do decreto em momento algum faz tal exclusão. O que 

mudou é que o INCRA, junto com sua atribuição de demarcar terras quilombolas, antes era 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), e agora está vinculado 

à Casa Civil da Presidência da República.

Ao lermos o Decreto nº 4.887/2003 e a Instrução Normativa nº 57/2009, 

verificamos que não há previsão de prazos para a maior parte das etapas do procedimento 

de regularização dos territórios quilombolas. É que se trata de procedimento complexo, que 

envolve diligências para as quais é difícil fixar prazos exatos. Contudo, a inexistência de 
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prazos abstratamente determinados não torna o procedimento de regularização das terras 

quilombolas imune ao bom senso.

No caso dos autos, ainda há um longo caminho a ser percorrido para a 

finalização do processo de regularização fundiária de território quilombola tombado sob o nº. 

54160.003560/2007-97. Vejamos de maneira sucinta.

Após a  finalização desta  fase,  de  Consulta  aos Órgãos e Entidades e 

Notificação,  Contestação e  Recursos dos Confinantes  e  Confrontantes  do Território  em 

questão”, que se arrasta, caberá ao Conselho Diretor do INCRA proceder ao julgamento das 

contestações. (arts. 7º e 8º do Decreto nº 4.887/2003)

Após o julgamento, encerra-se a fase de identificação, com a publicação 

da Portaria de Reconhecimento pelo Presidente do INCRA, publicada no Diário Oficial da 

União, reconhecendo os limites do território quilombola, somente aqui se encerra a fase de 

titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.

Então,  iniciam-se  as  eventuais  desapropriações,  com  publicação  do 

decreto de desapropriação, quando há imóveis privados incidentes no território.

Somente  após  a  perfectibilização  da  fase  das  desapropriações  é  que 

ocorre  a  titulação,  momento  em que,  enfim,  será  realizada a outorga do título  coletivo, 

imprescritível e pró-indiviso à comunidade.

O processo administrativo, ainda que seja complexo, deve desenvolver-se 

em tempo razoável, sob pena de a inefetividade do trâmite esvaziar o direito fundamental 

que  se  busca  implementar.  Atente-se,  igualmente,  ao  fato  de  que  o  procedimento  de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras quilombolas é 

ato  plenamente  vinculado  ao  regramento  jurídico  da  matéria,  não  comportando 

discricionariedade sobre sua prática.

Em relação à fixação de prazos pelo Poder Judiciário para o andamento 

de procedimento administrativo de regularização de terras de comunidades tradicionais, o e.
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TRF4 já se posicionou sobre a sua possibilidade:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL 

PÚBLICA. DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A 

COMUNIDADE  QUILOMBOLA.  DECISÃO  QUE  FIXOU  PRAZO 

PARA IMPLEMENTAÇÃO PELO INCRA MANTIDA. 

A  decisão  agravada  aponta  para  a  conclusão  do  processo  

administrativo de identificação e delimitação de território em favor da  

comunidade de remanescentes do quilombo Rincão dos Negros, uma  

vez que, segundo demonstrado, o Relatório Técnico de Identificação  

e  Delimitação  da  terra  resta  concluso,  aguardando  apenas  ser  

publicado, fato não contestado pelos réus. Com efeito, conforme bem  

observado pela magistrada de origem, resta demonstrada a inércia  

injustificada da administração no tocante ao andamento do processo  

em questão,  o que constitui  ofensa ao art.  49 da Lei nº 9.784/99,  

sendo que, para a completa delimitação e titulação da área ainda  

serão ouvidos os demais entes públicos envolvidos. Assim nada há a  

reparar  na  decisão  agravada  e,  ausentes  a  verossimilhança  das  

alegações e o receio de dano irreparável, indefiro o pretendido efeito  

suspensivo  ativo  à  decisão  agravada.  (TRF4,  AG  5012843-

35.2015.404.0000,  TERCEIRA  TURMA,  Relator  FERNANDO 

QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 21/05/2015)

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  TERRAS  INDÍGENAS.  

PROCEDIMENTO  DE  IDENTIFICAÇÃO  E  DELIMITAÇÃO.  

OMISSÃO  ADMINISTRATIVA.  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  DE 

TERCEIRA GERAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA IGUALDADE.  DEVER DE  

BOA-FÉ  OBJETIVA.  INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  À  

DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 

Inexiste intromissão na discricionariedade administrativa em face de  

omissão administrativa na apreciação de relatório de identificação e  

de delimitação de terras indígenas, tendo em vista o dever de boa-fé  

objetiva em face dos direitos e expectativas legítimas da comunidade  

indígena e da sociedade em geral.

A omissão do Poder Público na implementação de políticas públicas  

previstas  constitucionalmente,  especialmente  quando  envolvidos  
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direitos fundamentais de terceira geração, difusos e respeitantes às  

comunidades indígenas,  autoriza  a  intervenção judicial,  ao menos  

para  assinar  prazo  razoável  para  a  apreciação  de  relatório  

objetivando a identificação e a delimitação de terras indígenas. 

Realidade vinculada ao contido no artigo 231, caput e parágrafo 2º,  

da Constituição da República de 1988, ao elencar o direito originário  

das  comunidades  indígenas  sobre  as  terras  tradicionalmente  

ocupadas, que se destinam à sua posse e usufruto exclusivo.

A omissão na concretização das políticas públicas protetivas destes  

direitos,  revelada  de  forma  emblemática  pelo  longo  transcurso  

temporal  para  a  apreciação  do  relatório  de  identificação  e  de  

delimitação,  implica  também  violação  ao  princípio  da  igualdade,  

entendido como mandamento antidiscriminatório, na medida em que  

grupos  historicamente  discriminados  experimentam  prejuízo,  

desvantagem  e  subordinação,  ora  derivados  da  inércia  estatal,  

reproduzindo  e  mantendo  violação  ao  princípio  da  igualdade  

marcante  da  trajetória  nacional  desde  a  colonização.  Apelo  

desprovido.  (TRF4,  AC 2004.72.02.002059-4,  TERCEIRA TURMA,  

Relator ROGER RAUPP RIOS, D.E. 11/02/2009) 

Também o TRF da 1ª Região já decidiu sobre a possibilidade de fixação de 

prazo razoável para conclusão do procedimento de regularização de terras quilombolas:

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS 

OCUPADAS  POR  COMUNIDADES  DE  REMANESCENTES  DE 

QUILOMBOS.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  

OMISSÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  OCORRÊNCIA.  CONTROLE  

JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA 

DE  RATIFICAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.  PRELIMINARES.  

QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO.(…)

 

IV - As comunidades de remanescentes de quilombos, por força do  

Texto Constitucional, constituem patrimônio cultural brasileiro (CF, art.  

216,  incisos  I,  II,  e  respectivos  parágrafos  1º  e  5º),  sendo-lhes  

assegurada,  ainda,  a  propriedade  das  terras  tradicionalmente  
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ocupadas,  nos  termos  do  art.  68  do  Ato  das  Disposições  

Constitucionais Transitórias, impondo-se ao Poder Público a adoção  

das medidas necessárias à efetividade dessa garantia constitucional. 

V  -  Na  hipótese  em  comento,  a  omissão  do  Poder  Público,  

cristalizada  pela  inércia  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  

Reforma Agrária -INCRA quanto à prática dos atos administrativos  

necessários  à  efetiva  conclusão  do  procedimento  administrativo  

instaurado  com  a  finalidade  de  identificação,  reconhecimento,  

delimitação, demarcação e titulação das

terras ocupadas pela comunidade de quilombolas descrita nos autos,  

afronta  o  exercício  pleno  desse  direito,  bem  assim,  a  garantia  

fundamental  da razoável duração do processo, com os meios que  

garantam  a  celeridade  de  sua  tramitação,  no  âmbito  judicial  e  

administrativo (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), a autorizar a estipulação  

de prazo razoável para a conclusão do aludido procedimento.

VI  -Agravo  retido  não  conhecido.  Apelação  provida.  Sentença  

reformada, para julgar-se procedente o pedido formulado na petição  

inicial,  compelindo-se as promovidas,  no raio  de suas respectivas  

competências  (Decreto  nº.  4.887/2003,  arts.  3º,  4º  e  5º),  a  

concluírem, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da  

intimação  desta  decisão,  o  procedimento  administrativo  de  

identificação,  reconhecimento,  delimitação,  demarcação e titulação  

das  terras  ocupadas  pela  comunidade  de  remanescentes  do  

Quilombo  descrita  nos  autos,  sob  pena  de  multa  coercitiva,  no  

montante  de  R$  1.000,00  (mil  reais),  por  dia  de  atraso  no  

cumprimento do provimento mandamental em tela (CPC, art. 461, §  

5º).

(AC  200943000075437,  Desembargador  Federal  Souza  Prudente,  

TRF1, QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:26/11/2012 PAGINA:103.)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já se posicionou no sentido da 

possibilidade  de  fixação,  pelo  Poder  Judiciário,  de  prazo  para  que  o  Poder  Executivo 

proceda à demarcação de terras indígenas,  cujos fundamentos podem ser aplicados no 

caso de demarcação de terras quilombolas,  inclusive considerando o prazo de vinte e 

quatro meses como razoável:
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS.  

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO 

DE  PRAZO  RAZOÁVEL  PARA  O  ENCERRAMENTO  DO 

PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. POSSIBILIDADE. 

Não  viola  o  art.  535  do  CPC,  tampouco  nega  a  prestação  

jurisdicional,  o  acórdão  que,  mesmo  sem  ter  examinado  

individualmente  cada  um  dos  argumentos  trazidos  pelo  vencido,  

adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo  

integral a controvérsia. 

O aresto atacado abordou todas as questões necessárias à integral  

solução da lide,  concluindo,  no entanto,  que é possível  a fixação,  

pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para que o Poder Executivo  

proceda  à  demarcação  de  todas  as  terras  indígenas  dos  índios  

Guarani.

A  demarcação  de  terras  indígenas  é  precedida  de  processo  

administrativo,  por  intermédio  do  qual  são  realizados  diversos  

estudos  de  natureza  etnohistórica,  antropológica,  sociológica,  

jurídica, cartográfica e ambiental, necessários à comprovação de que  

a área a ser demarcada constitui terras tradicionalmente ocupadas  

pelos índios. O procedimento de demarcação de terras indígenas é  

constituído de diversas fases,  definidas,  atualmente,  no art.  2º  do  

Decreto 1.775/96.

Trata-se  de  procedimento  de  alta  complexidade,  que  demanda  

considerável quantidade de tempo e recursos diversos para atingir os  

seus objetivos. Entretanto, as autoridades envolvidas no processo de  

demarcação,  conquanto  não  estejam  estritamente  vinculadas  aos  

prazos  definidos  na  referida  norma,  não  podem  permitir  que  o  

excesso de tempo para o seu desfecho acabe por restringir o direito  

que se busca assegurar.

Ademais, o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, incluído  

pela EC 45/2004, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo,  

a  razoável  duração  do  processo  e  os  meios  que  garantam  a  

celeridade de sua tramitação. Hipótese em que a demora excessiva  

na conclusão do procedimento de que já se passaram mais de dez  
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anos do início do processo de demarcação, não havendo, no entanto,  

segundo a documentação existente nos autos, nenhuma perspectiva  

para o seu encerramento.

Em  tais  circunstâncias,  tem-se  admitido  a  intervenção  do  Poder  

Judiciário,  ainda  que  se  trate  de  ato  administrativo  discricionário  

relacionado à implementação de políticas públicas. 

"A  discricionariedade  administrativa  é  um  dever  posto  ao  

administrador para que, na multiplicidade das situações fáticas, seja  

encontrada,  dentre  as  diversas  soluções  possíveis,  a  que  melhor  

atenda à finalidade legal. O grau de liberdade inicialmente conferido  

em abstrato pela norma pode afunilar-se diante do caso concreto, ou  

até  mesmo  desaparecer,  de  modo  que  o  ato  administrativo,  que  

inicialmente demandaria um juízo discricionário, pode se reverter em 

ato cuja atuação do administrador esteja vinculada. Neste caso,  a  

interferência do Poder Judiciário não resultará em ofensa ao princípio  

da  separação  dos  Poderes,  mas  restauração  da  ordem jurídica."  

(REsp 879.188/RS, 2ª Turma, Rel.  Min. Humberto Martins, DJe de  

2.6.2009).

Registra-se,  ainda,  que é por  demais razoável  o  prazo concedido  

pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição para o cumprimento  

da obrigação de fazer consistente em identificar e demarcar todas as  

terras  indígenas  dos  índios  Guarani  situadas  nos  municípios  

pertencentes à jurisdição da Subseção Judiciária de Joinville/SC, nos  

termos do Decreto 1.775/96, ou, na eventualidade de se concluir pela  

inexistência  de  tradicionalidade  das  terras  atualmente  ocupadas  

pelas comunidades de índios Guarani  na referida região,  em criar  

reservas  indígenas,  na  forma  dos  arts.  26  e  27  da  Lei  6.001/73,  

sobretudo  se  se  considerar  que  tal  prazo  (vinte  e  quatro  meses)  

somente começará a ser contado a partir do trânsito em julgado da  

sentença proferida no presente feito. 

A questão envolvendo eventual violação de preceitos contidos na Lei  

de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a despeito da oposição  

de embargos declaratórios, não foi examinada pela Corte de origem,  

carecendo a matéria, portanto, do indispensável prequestionamento. 

Recursos  especiais  parcialmente  conhecidos  e,  nessas  partes,  

desprovidos.  (REsp  1114012/SC,  Rel.  Ministra  DENISE  ARRUDA,  
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PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009)

Dessa  forma,  considerando  a  irrazoabilidade  do  tempo  já  decorrido,  é 

inegável que a mora do INCRA afronta a garantia fundamental  de duração razoável do 

processo administrativo, prevista no artigo 5.º, inciso LXXVIII, e vai de encontro ao princípio 

da eficiência da Administração Pública, estatuído no artigo 37, caput, ambos da Constituição 

da República.

Pelo mesmo motivo, a inação do INCRA confronta o artigo 2º da Lei n.º 

9.784/1999, que elenca os princípios sobre os quais repousa o processo administrativo da 

União, dos quais emana a ideia fundamental de que o fim do processo é realizar o direito, 

não o inviabilizar. Tal inércia contraria também os arts. 48 e 49 da Lei 9.784/99:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão  

nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações,  

em matéria de sua competência. 

Art.  49.  Concluída  a  instrução  de  processo  administrativo,  a  

Administração  tem  o  prazo  de  até  trinta  dias  para  decidir,  salvo  

prorrogação por igual período expressamente motivada.

Assim, faz-se necessária a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de a 

ilegalidade e a inconstitucionalidade perpetuarem-se indefinidamente, frustrando o direito 

das Comunidades Baixão do Guaí, Guerém e todas as outras abrangidas pelo processo 

administrativo nº.  54160.003560/2007-97 de que tramite em tempo razoável  o processo 

administrativo termos do artigo 68 do ADCT, do Decreto 4.887/03 e da Instrução Normativa 

nº 57/2009 do INCRA.

7 - DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS TUTELA

A Lei nº 7.347/1985 prevê, em seu artigo 12, que “poderá o juiz conceder 

mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Já o novo 

Código de Processo Civil  (Lei nº 13.105/2015), trata da tutela provisória, dividindo-a em 
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tutela de urgência e tutela de evidência (art. 294). Comentando o art. 294 do novel CPC, 

TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER ensina:

“Este dispositivo inaugura o regime jurídico da tutela provisória no  

NCPC,  esclarecendo  desde  logo  no  caput  que  o  gênero  (tutela  

provisória)  pode fundamentar-se em urgência  e  evidência.  Ambas,  

conquanto provisórias – ou seja, ainda sujeita a modificação após o  

aprofundamento da cognição – não se confundem.

A  tutela  de  urgência  está  precipuamente  voltada  a  afastar  o  

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou  

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a  

frustração integral  da provável decisão favorável),  ao passo que a  

tutela  de  evidência  baseia-se  exclusivamente  no  alto  grau  de  

probabilidade do direito invocado, concedendo, desde já, aquilo que  

muito provavelmente virá ao final.”

(WAMBIER,  Teresa Arruda Alvim;  et.  al.  Primeiros comentários ao  

novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 487)

No presente  caso,  o  MPF requer  a  concessão  de  tutela  provisória  de 

urgência.  Segundo o  caput  do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado já foi amplamente 

demonstrada acima, conforme fundamentação exposta nos itens anteriores. De outra parte, 

é necessário que a solução judicial evite que a demora excessiva na titulação das terras 

quilombolas prejudique o direito  a uma sobrevivência digna e à própria preservação da 

cultura das comunidades de quilombolas envolvidas. Submetidos a um trâmite burocrático 

que pouco avança, as famílias quilombolas vêm afastar-se a perspectiva da regularização 

das suas terras e do acesso prioritário a recursos de programas federais, como o Minha 

Casa Minha Vida Rural, o PRONAF e os destinados à capacitação profissional. 

Por isso, por um lado está demonstrada a necessidade da medida pela 

existência de dano irreparável à comunidade, pelo risco de seu perecimento, por outro lado, 

há de se registrar  que não há possibilidade de dano algum à requerida pelo  efeito  da 

concessão. Ou seja, não há risco de dano inverso. Isso porque se trata de apenas exercer 
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sua função legal porque a ordem judicial não implicará, de per si, em alteração da situação 

jurídica da comunidade, mas apenas determinará ao requerido que dê prosseguimento ao 

processo administrativo.

Desse modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da 

República  infra-assinado,  requer  seja  determinado  ao  INCRA e à  UNIÃO,  em sede  de 

antecipação de tutela, observado o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 

1992:

a) que conclua a fase de Consulta aos Órgãos e Entidades e Notificação,  

Contestação  e  Recursos  dos  Confinantes  e  Confrontantes  do  Território  em questão  do  

processo  de  54160.003560/2007-97, bem  como  proceda  ao  julgamento  de  eventuais 

contestações, publicando a Portaria de Reconhecimento no Diário Oficial da União no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias;

b) dê andamento em tempo razoável às seguintes fases do processo de 

54160.003560/2007-97, visando à identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 

e  titulação  do  território  reivindicado  pelas  Comunidades  Quilombolas  Baixão  do  Guaí, 

Guerém e outras, localizadas no Município de Maragogipe, inclusive, apresentando a este 

juízo, calendário razoável para a conclusão de todas as fases subsequentes do processo, 

que não poderão ultrapassar o prazo global de 12 (doze) meses para que haja a efetiva 

titulação em benefício das comunidades envolvidas; 

c)  para  garantir  a  efetividade  da  ordem,  também  em  sede  de  tutela 

antecipatória,  seja  fixada  multa  diária  a  ser  imposta  ao  INCRA  por  eventual 

descumprimento, observando-se o descumprimento da decisão, a ser revertida em favor 

das comunidades quilombolas envolvidas.

8 – DO PEDIDO

Ante todo o exposto, o Ministério Público Federal requer:

1)  O  deferimento  da  tutela  antecipada  pleiteada,  nos  termos  alhures 
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delineados;

2) No mérito, a condenação das rés em obrigação de fazer, consistente na 

adoção das providências necessárias para a finalização do procedimento 

(Processo n.º 54160.003560/2007-97) para o reconhecimento, delimitação, 

demarcação  e  titulação  das  terras  ocupadas  pelas  comunidades 

remanescentes de quilombo Baixão do Guaí, Guerém e outras, localizadas 

no  município  de Maragogipe,  na forma da  regulamentação  em vigor  e 

conforme prazo conclusivo a ser fixado em sentença, que espera o MPF 

não ultrapasse um ano;

3) seja fixada pena de multa para o caso de desobediência às decisão 

judicial, multa esta a reverter em beneficio das comunidades quilombolas 

aqui referidas;

4)  Seja  requisitada  ao  INCRA  cópia  integral  do  Processo  n.º 

54160.003560/2007-97 para instruir o presente feito.

Por fim, requer, ainda: a) a citação dos requeridos, na forma dos artigos 

319, VII,  c/c art. 334, ambos do NCPC, garantindo-se ampla publicidade à audiência de 

conciliação designada e a participação de interessados a atuarem na condição de amicus 

curiae,  na  forma  autorizada  pelo  art.  138  do  NCPC;  b)  a  intimação  pessoal  dos  atos 

mencionados nesta inicial (art. 18, II, h, da Lei Complementar n. 75/1993); c) a produção de 

todos meios  probatórios  admitidos em direito,  especialmente,  provas documentais,  orais 

(depoimento pessoal e testemunhas) e periciais; d) a isenção de despesas processuais (art. 

18 da Lei  n.  7.347/1985,  art.  87 do CDC, art.  19,  §2º);  e)  a condenação dos réus em 

despesas processuais.

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Feira de Santana/BA, 20 de agosto de 2018.

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR
PROCURADOR DA REPÚBLICA

T:\2018 -  PRM FEIRA DE SANTANA\Minorias (6ª  Câmara)\Ação Civil  Pública\1.14.004.000326-2015-41  ACPcomunidade

Guaí INCRA.odt
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