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 SENTENÇA 
 

I - RELATÓRIO
 

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da

FUNAI (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO) e da UNIÃO, por meio da qual objetiva: a) ordem judicial para

obrigar a FUNAI a concluir o procedimento de demarcação da Reserva Indígena Manoki, no prazo de 30 (trinta)

dias; b) concluída a demarcação, expedição de ordem judicial para que a União, através da Presidenta da

República, proceda à confecção do decreto homologatório da Terra Indígena Manoki, também no prazo de 30

(trinta) dias; c) homologado o procedimento, seja expedida ordem judicial subsequente para obrigar a FUNAI a

proceder ao registro da Terra Indígena, nos termos do art. 6º, do Decreto n. 1.775/96; d) fixação de astreintes

para a hipótese de demora ou descumprimento da decisão judicial; e, e) condenação das Rés ao pagamento

de indenização a título de danos morais coletivos, em face da mora administrativa.
 

De acordo com a inicial, a Terra Indígena Irantxe, de ocupação tradicional dos Manoki, fora

criada pelo Decreto Presidencial n. 63.368/1968, tendo seus limites sido retificados pelo Decreto n. 64.027-A,

de 27/01/1969 e a demarcação administrativa homologada pelo Decreto Presidencial n. 98.827, de 16/01/1990.

Todavia, os limites da referida terra indígena vêm sendo questionados porque a área demarcada não

representaria as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas em questão, além de apresentarem

condições naturais impróprias, diversas do habitat original dos Manoki.
 

A partir do ano 2000, diversos estudos e levantamentos teriam sido promovidos pela FUNAI,

que concluiu pela necessidade de revisão da delimitação da Terra Indígena Irantxe, cuja área passaria de

45.556 hectares para cerca de 252.000 hectares, retificando-se também o nome da ocupação tradicional para

TI Manoki, ante a utilização do critério da autodenominação.
 

O processo de revisão, após anos de tramitação, teria sido encaminhado ao Ministério da

Justiça, que, em 05/08/2008, publicou a Portaria n. 1.429/2008, declarando a criação da Terra Indígena
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Manoki, com área total de 252.000 hectares.
 

O MPF aponta que, desde então, o processo demarcatório teria ficado estagnado por mais de

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses sem que a FUNAI providenciasse a demarcação física da área,

impossibilitando, assim, a sua homologação e respectivo registro.
 

Assevera que a morosidade administrativa tem ocasionado inúmeros danos ao grupo indígena

Manoki, na medida em que os índios vêm sendo privados do direito constitucional ao território que ocupam e se

veem ameaçados pela presença de fazendeiros e madeireiros explorando a região, com a destruição de

recursos naturais.
 

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 21/928.
 

Citada, a FUNAI apresentou contestação às fls. 935/953 e arguiu, preliminarmente,

impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, rebateu a pretensão vestibular, em face da regularidade do

processo de demarcação, uma vez que já houve a conclusão pela FUNAI do trabalho de revisão da TI Manoki

com a consequente remessa do procedimento administrativo ao Ministério da Justiça à expedição do Decreto

Presidencial.
 

Ao final, requer a improcedência do pedido dada a inexistência de omissão administrativa

alegada.
 

Com a contestação, vieram os documentos de fls. 954/1009.
 

Nova manifestação do MPF às fls. 1035/1056, ocasião em que reiterou o pedido de liminar dada

a urgência da medida, bem como pugnou pela remessa dos autos à Subseção Judiciária de Juína/MT.
 

A UNIÃO apresentou contestação às fls. 1057/1071, arguindo, preliminarmente, incompetência

absoluta da Seção Judiciária de Mato Grosso e carência de ação por ausência de interesse de agir e

impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, rebateu a pretensão inicial em face da ausência de mora por

parte da União. Aduziu ainda a impossibilidade de interferência do Judiciário sobre ato de competência da

Presidente da República (art. 2º da CF/88) e a inexistência de dano moral coletivo a indenizar.
 

Com a contestação, vieram os documentos de fls. 1072/1093.
 

Às fls. 1097-1117, sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de

Mato Grosso, que julgou a parcial procedência do pedido autoral.
 

A Associação de Produtores Rurais Estrela D’alva, Lucas Raffaelli Locks, Associação de

Produtores Rurais Papagaio, Sedeni Lucas Locks, Philipp Monteiro Laignier da Costa, Associação de

Produtores Rurais Unidos de Santa Maria, Associação de Produtores Rurais Niterói, Associação de Produtores

Rurais Água de Prata, Associação de Produtores Rurais Santo Expedito, União, Associação de Produtores

Rurais Esperança opuseram embargos de declaração e apontaram omissões que deveriam ser sanadas (fls.

1154-1156, 1121-1123, 1256-1259, 1264-1266, 1314-1316, 1362-1364, 1432-1434, 1485-1487, 1510-1512,

1734-1740, 1778-1816).
 

A Associação de Produtores Rurais Estrela D’alva e Associação de Produtores Rurais Papagaio

interpuseram recurso de apelação (fls. 1475-1478, 1591-1595). Na ocasião, alegaram: a) o Ministério Público

Federal não deteria legitimidade ativa para a causa; b) a sentença teria sido proferida por juiz absolutamente

incompetente; c) o ato judicial atacado teria contrariado o artigo 231 da Constituição, a Súmula 650 do STF e
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jurisprudência dessa mesma Corte (ACO 2.244/DF).
 

 A Associação de Produtores Rurais Estrela D’alva e Associação de Produtores Rurais

Papagaio desistiram dos embargos de declaração opostos (fls. 1481, 1600).
 

Edward Rossi Vilela e Silva e Solange Torres Girardelli Silva apresentaram contestação (fls.

1601-1671).
 

A União e a FUNAI apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 1779-1762,

1918-1932).
 

Às fls. 1939-1945, foram julgados improcedentes os embargos de declaração opostos.
 

Sedeni Lucas Locks, Philipp Monteiro Laignier da Costa, Lucas Raffaelli Locks, Associação de

Produtores Rurais Unidos de Santa Maria, Associação de Produtores Rurais Santo Expedito, Associação de

Produtores Rurais Papagaio, Associação de Produtores Rurais Niterói e Associação de Produtores Rurais

Água de Prata interpuseram recurso de apelação (fls. 1977-1980, 2109-2112, 2198-2201, 2484-2485, 2562-

2565, 2626-2627, 2672-2673) e alegaram: a) que houve negativa de prestação jurisdicional; b) o MPF não

deteria legitimidade ativa para a causa; c) a sentença teria sido proferida por juiz absolutamente incompetente;

d) os termos da sentença seriam uma afronta à segurança jurídica.
 

A FUNAI interpôs apelação (fls. 2777-2783) em face da sentença proferida às fls. 1097-1117.
 

A União interpôs apelação (fls. 2900-2924) em face da sentença proferida às fls. 1097-1117.
 

Em sede de medida cautelar incidental (fls. 3581-3588), foi deferido o pedido de medida liminar

e atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela União na Ação Civil Pública n° 6691-

75.2013.4.01.3600/MT, em trâmite na 1° Vara da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso.
 

Associação de Produtores Rurais Esperança interpôs apelação (fls. 3623-3647).
 

À fl. 3673, o MPF informou a apresentação de contrarrazões aos recursos de apelação

interpostos.
 

Em sede de apelação, restou acolhida a preliminar de incompetência do Juízo e anulada a

sentença recorrida e todos os demais atos decisórios praticados desde a instalação da Subseção Judiciária de

Juina/MT, 30/07/2013. Além disso, foi determinada a remessa dos autos a esta Subseção Judiciária para o

regular processamento da ação.
 

Associação de Produtores Rurais Estrela D’alva, Associação de Produtores Rurais Papagaio,

Sedeni Lucas Locks, Philipp Monteiro Laignier da Costa, Associação de Produtores Rurais Unidos de Santa

Maria, Associação de Produtores Rurais Niterói, Associação de Produtores Rurais Água de Prata, Associação

de Produtores Rurais Santo Expedito, União, Associação de Produtores Rurais Esperança opuseram embargos

de declaração (fls. 3776-3790).
 

Foram rejeitados os embargos de declaração (fls. 3809-3810).
 

Após a remessa dos autos a esta Subseção Judiciária, houve a migração do processo para o

PJe.
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O MPF, em nova manifestação (id 289828375), requereu: a) a concessão de medida cautelar

para obstar a expedição de qualquer certificação (SIGEF, SICAR, SIMCAR), bem como a suspensão das

certificações já expedidas, sobre o território indígena objeto desses autos (TI Manoki), em procedimento de

demarcação; b) a urgência no julgamento dessa ACP, para determinar à FUNAI e à UNIÃO que impulsionem e

ultimem o processo de demarcação da Terra Indígena Manoki, com o cumprimento das fases previstas nos

artigos 5° e 6° do Decreto n. 1.775/1996, condenando, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de

danos morais coletivos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com juros de mora desde o evento danoso,

6/10/1993, e correção monetária a partir desta data (conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) a

ser revertido ao fundo federal de reconstituição dos interesses supraindividuais lesados (art. 13 da LACP).
 

A FUNAI requereu a repetição de todos os atos processuais a partir da data de 30/07/2013, tal

como estipulado no acórdão do TRF 1ª Região, inclusive com a contagem de novo prazo para oferecimento de

contestação pela FUNAI (id 369205379).
 

A União requereu seja determinada a repetição de todos os atos processuais praticados após

30.07.2013, inclusive com a contagem de novo prazo para oferecimento de contestação por parte das

requeridas União e FUNAI (id 379527900).
 

É o relato necessário.
 

II – FUNDAMENTAÇÃO
 

a) DA DESNECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO
 

De acordo com o princípio do aproveitamento dos atos processuais defeituosos, somente

deverá ser nulificado um ato ou um procedimento se ele não puder ser aproveitado.
 

Deve-se ter em mente que decretar a invalidade de um ato é impor uma sanção, dessa maneira,

a invalidação deve estar adstrita ao mínimo necessário, o que, no caso concreto, restringir-se-á tão somente

aos atos decisórios e à própria sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso,

não sendo razoável ou producente abrir prazo às partes para nova apresentação de contestação.
 

b) DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
 

Posteriormente à prolação da sentença que julgou a parcial procedência do pedido autoral, 

Associação de Produtores Rurais Estrela D’alva, Lucas Raffaelli Locks, Associação de Produtores
Rurais Papagaio, Sedeni Lucas Locks, Philipp Monteiro Laignier da Costa, Associação de Produtores
Rurais Unidos de Santa Maria, Associação de Produtores Rurais Niterói, Associação de Produtores
Rurais Água de Prata, Associação de Produtores Rurais Santo Expedito, União, Associação de
Produtores Rurais Esperança, Edward Rossi Vilela e Silva e Solange Torres Girardelli vieram aos autos e

atravessaram diversas peças processuais como embargos de terceiro, recursos de apelação e até contestação.
 

Após analisar detidamente os autos e perceber que as pessoas citadas no parágrafo anterior

geraram verdadeiro tumulto neste processo, a única conclusão a que cheguei foi pela exclusão de todas elas.
 

As referidas personalidades não são rés, tampouco pode-se dizer que são terceiras

intervenientes. Isso porque, consoante regramento próprio da legislação vigente à época em que essas

pessoas se manifestaram nos autos – o Código de Processo Civil de 1973 –, o ingresso de terceiro num

processo não é algo deixado à sua descrição, porquanto a admissão há de ser, primeiramente, requerida e,
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então, o próprio magistrado fará um controle quanto à legitimidade interventiva.
 

Não foi o que aconteceu, na medida em que não houve requerimento e não houve controle

jurisdicional. Pelo contrário, sucessivas e repetidas petições foram protocoladas, gerando uma verdadeira

desordem.
 

Ainda que, pela instrumentalidade das formas, pudesse se admitir que os terceiros ingressaram

no processo sob uma das modalidades de intervenção então previstas no CPC, nenhuma das hipóteses legais

se amolda ao caso concreto.
 

Entre as modalidades previstas no CPC de 1973 – assistência, oposição, nomeação à autoria,

denunciação da lide e chamamento ao processo –, apenas o instituto da assistência possui definição que, sob

um olhar desatento, enquadrar-se-ia nesta lide.
 

Isso porque a assistência é modalidade interventiva pela qual um terceiro ingressa em processo

alheio para auxiliar uma das partes. Embora ela seja permitida porque o terceiro pode vir a sofrer prejuízos

decorrentes de decisão contrária aos interesses do assistido, na assistência não há ampliação objetiva da lide

e esse é o ponto chave para determinar a exclusão dos terceiros dessa lide.
 

Basta uma leitura das peças trazidas pelos terceiros para perceber que eles possuem interesses

que divergem dos interesses dos teoricamente assistidos. Enquanto a União e FUNAI sustentam a tese de que

não houve omissão ou mora a respeito da demarcação da Terra Indígena Irantxe/Manoki, os terceiros trazem

questão não suscitada por nenhum dos réus: a tradicionalidade da ocupação das terras pelos índios.
 

Conquanto se ponham lado a lado da União e da FUNAI contra os pedidos ministeriais, os

desejos dos terceiros peticionantes são claramente antagônicos aos de ambas as partes deste processo, de

maneira que não cabe, nestes autos, discutir a matéria que pretendem trazer à baila.
 

Apenas a título complementar, para deduzir em juízo pretensão incompatível com interesses

conflitantes da parte autora e da parte ré de um processo pendente, o terceiro pode valer-se da oposição, que,

distintamente da assistência, corre em apenso à ação principal.
 

Ante o exposto, determino a exclusão de todas a pessoas deste processo, a exceção do

Ministério Público Federal, da União e da FUNAI.
 

c) DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL E DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS
INDÍGENAS
 

Símbolo da transição histórica de um Estado autoritário para um Estado Democrático de Direito,

a Constituição Federal de 1988, também conhecida como “Constituição Cidadã”, é considerada um marco

quanto à enunciação de valores humanos e democráticos no Brasil.
 

Somado a esse período de mudança, é possível afirmar ser atributo não só da Constituição de

1988 como também do constitucionalismo do século XXI – marcado pelas cicatrizes da Segunda Guerra

Mundial – a incorporação dos direitos de terceira dimensão, os quais albergam os ideais de solidariedade e

fraternidade.
 

Carlos Ayres de Brito, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, defende que a existência de um

Constitucionalismo Fraternal contribuiria para reforçar a concepção de Estado Democrático de Direito, na

medida em que a fraternidade prestar-se-ia a harmonizar os extremos da liberdade, de um lado, e, de outro, da
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igualdade.
 

Vejamos o que o ex-Ministro leciona sobre o tema:
 

Efetivamente, se considerarmos a evolução histórica do Constitucionalismo, podemos facilmente ajuizar

que ele foi liberal, inicialmente, e depois social. Chagando, nos dias presentes, à etapa fraternal da sua

existência. Desde que entendamos por Constitucionalismo Fraternal esta fase em que as Constituições

incorporam às franquias liberais e sociais de cada povo soberano a dimensão da Fraternidade; isto é, a

dimensão das ações estatais afirmativas, que são atividades assecuratórias da abertura de

oportunidades para os segmentos sociais historicamente desfavorecidos, como, por exemplo, os negros,

os deficientes físicos e as mulheres (para além, portanto, da mera proibição de preconceitos). De par com

isso, o constitucionalismo fraternal alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor do

Desenvolvimento, do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, da Democracia e até de certos

aspectos do urbanismo como direitos fundamentais. Tudo na perspectiva de se fazer da interação

humana uma verdadeira comunidade. Isto é, uma comunhão de vida, pela consciência de que, estando

todos em um mesmo barco, não têm como escapar da mesma sorte ou destino histórico.

 
Se a vida em sociedade é uma vida plural, pois o fato é que ninguém é cópia fiel de ninguém, então que

esse pluralismo do mais largo espectro seja plenamente aceito. Mais até que plenamente aceito, que ele

seja cabalmente experimentado e proclamado como valor absoluto. E nisso é que se exprime o núcleo de

uma sociedade fraterna, pois uma das maiores violências que se pode cometer contra seres humanos é

negar suas individualizadas preferências estéticas, ideológicas, profissionais, religiosas, partidárias,

geográficas, sexuais, culinárias, etc. Assim como não se pode recusar a ninguém o direito de

experimentar o Desenvolvimento enquanto situação de compatibilidade entre a riqueza do País e a

riqueza do povo. Autossustentadamente ou sem dependência externa.

 
A fraternidade, pode-se dizer, demanda atenção com o próximo, independentemente de quem

seja. A concretização dela pode ser observada por meio das ações afirmativas em favor das minorias, como

mulheres, crianças, idosos, índios e remanescentes das comunidades dos quilombos.
 

No que diz respeito a este processo, o poder constituinte originário encampou o conceito de

fraternidade ao dispor, no art. 67, do ADCT, que a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo

de cinco anos a partir da promulgação da Constituição.
 

Trata-se de reconhecer os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam,

numa feição nitidamente compensatória, como novamente – e de forma brilhante – Carlos Ayres de Brito expôs

no emblemático caso Raposa Serra do Sol:
 

Também aqui é preciso antecipar que ambos os arts. 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade

nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de

um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias que só tem experimentado, historicamente

e por ignomioso preconceito - quando não pelo mais reprovável impulso coletivo de crueldade -,

desvantagens comparativas com outros segmentos sociais. Por isso que se trata de uma era

constitucional compensatória de tais desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por

mecanismos oficiais de ações afirmativas (afirmativas de encarecida igualdade civil-moral). Era

constitucional que vai além do próprio valor da inclusão social para alcançar, agora sim, o superior

estádio da integração comunitária de todo o povo brasileiro. Essa integração comunitária de que fala a

Constituição a partir do seu preâmbulo, mediante o uso da expressão sociedade fraterna, e que se põe

como o terceiro dos objetivos fundamentais que se lê nesse emblemático dispositivo que é o inciso I do

artigo 3º: "construir uma sociedade livre, justa e solidária

 
d) DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM E DAS RAZÕES EXPOSTAS NA SENTENÇA

INVALIDADA
 

Sobre a motivação das decisões judiciais, pode-se afirmar que ela reflete um direito fundamental
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do jurisdicionado, cuja garantia vem prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal:
 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias

partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

 
Tal exigência guarda relações com dois aspectos: um endoprocessual, por meio do qual as

partes tomam conhecimento do que formou o convencimento do magistrado para, a partir de então, terem

subsídios para a interposição de recursos; e um exoprocessual, que funciona como um controle democrático

difuso, na medida em que o controle da decisão judicial é feito pelo povo em cujo nome a sentença é

pronunciada.
 

A par dessa importância do dever de fundamentar as decisões judiciais, mister salientar que não

somente a ausência de motivação é suficiente a invalidar o ato, como também a inutilidade ou deficiência da

fundamentação também o são. Nesse sentido é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier:
 

Pode dizer-se, que há, grosso modo, três espécies de vícios intrínsecos das sentenças, que se reduzem

a um só, em última análise: 1. ausência de fundamentação; 2. deficiência de fundamentação; e 3.

ausência de correlação entre fundamentação e decisório. Todas são redutíveis à ausência de

fundamentação e geram nulidade da sentença.

 
Feito esse breve apanhado, resta esclarecer o mecanismo do qual lançarei mão nesta sentença

e porque não há nenhuma afronta aos dispositivos legais que regem o tema: a fundamentação per relationem.
 

Por meio da fundamentação per relationem, motiva-se uma decisão com a remissão ou alusão

às razões anteriormente já expostas pelas partes ou pelo próprio juízo.
 

A controvérsia que gravita em torno dessa técnica diz respeito à possibilidade de o juízo incorrer

numa fundamentação deficiente ou que não abarca todas as alegações trazidas pelas partes, fulminando o ato

proferido e atacando diametralmente o artigo 93 da Magna Carta.
 

Nessa acepção, Fredie Didier Jr. enumera quais pontos devem ser observados pelo órgão

julgador ao fazer uso da referida ferramenta:
 

A motivação per relationem, contudo, deve ser vista como uma exceção, da qual se pode valer o julgador

em homenagem à eficiência e desde que: a) não tenha havido suscitação de fato ou argumento novo, b)

a peça processual à qual se reporta a decisão esteja substancialmente fundamentada, aplicando-se,

ainda, tudo o que se disse até aqui sobre os fundamentos da própria decisão, c) a peça que contém a

fundamentação referida esteja nos autos e que a ela as partes possam ter acesso.

 
Se, por um lado, a fundamentação per relationem deve ser usada com parcimônia – já que que

há certos requisitos que precisam ser respeitados –, por outro, não se deve perder de vista que a motivação

referencial visa à racionalização da atividade jurisdicional e à harmonização do princípio constitucional do

devido processo legal com a garantia da razoável duração do processo.
 

Se ao magistrado se apresenta uma via que evita tautologias e homenageia os princípios da

celeridade e da economia processual, além de não ferir os demais preceitos do devido processo legal, não

existe logicidade em proibi-lo de seguir por esse caminho.
 

Não é outro o posicionamento dos Tribunais Superiores, senão vejamos (com grifos meus):
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E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONTRAVENÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA

DENÚNCIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CLAREZA – INOCORRÊNCIA – “ESSENTIALIA DELICTI” –

ACÓRDÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE

PROVAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO – INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” –

PEDIDO INDEFERIDO. – Incumbe, ao Ministério Público, em processo de estrutura acusatória, regido

por valores e princípios que dão fundamento ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que

veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstanciais que

lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício legítimo da ação penal

e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a

possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude

de defesa. Denúncia que se ajusta, na espécie em exame, a tais requisitos. Alegação de inépcia

rejeitada. – O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático- -jurídicos expostos no parecer
do Ministério Público – e ao onsid-los como expressa razão de decidir – ajusta-se, com plena
fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos
decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX). Precedentes. – O exame de aspectos

fáticos – cuja análise supõe ampla indagação probatória em torno dos elementos instrutórios produzidos

ao longo do processo penal de conhecimento – revela-se incabível na via sumaríssima da ação de

“habeas corpus”.

 
 (HC 69282 SP- HABEAS CORPUS , CELSO DE MELLO, STF.)

 
..EMEN: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A

DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. CRIME DE

RESPONSABILIDADE (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967) E CRIME CONTRA A LEI DE

LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.

POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça

possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de

alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos

próprios fundamentos. II – A jurisprudência desta Corte admite a utilização da técnica de
fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, observada a economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais. (Precedentes). In casu, observa-se que o eg. Tribunal de

origem concluiu, mediante exame do conteúdo probatório carreado nos autos, que existiam elementos

suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao sentenciado, não

havendo que se falar em ausência de fundamentação para confirmar a condenação do paciente. Agravo

regimental desprovido.

 
(AGRHC – AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – 504188 2019.01.05128-4, LEOPOLDO DE

ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), STJ – QUINTA TURMA, DJE

DATA:22/10/2019 ..DTPB:.)

 
No caso dos autos, a sentença do Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso

enfrentou todos os argumentos apresentados pelas partes e, a meu ver, está irretocável.
 

Demais disso, apesar de ter sido proferida em período de tempo distante do atual momento, não

houve alteração fática ou produção de outras provas que pudesse exigir novas considerações por este Juízo.
 

Assim, tendo em mente que os fundamentos da sentença já proferida pelo Juízo da 1ª Vara da

Seção Judiciária de Mato Grosso são por mim compartilhados, os termos do referido pronunciamento passarão

a fazer parte desta sentença:
 

Verifico que a matéria versada nos autos dispensa a produção de novas provas em juízo. Nesse eito,

tenho que a presente demanda comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do

CPC, já que a matéria quanto aos fatos encontra-se documentalmente comprovada e, no mais, cuida-se
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unicamente de questão de direito.

 
Inicialmente, tenho que não prospera a matéria preliminar suscitada pelas partes.

 
No que se refere à alegação da falta de competência, registro que não há de se falar em incompetência

absoluta deste Juízo, com a criação da Subseção Judiciária de Juína/MT, uma vez que a presente ação

foi proposta em data anterior à criação daquela Subseção Judiciária. Ademais, foi distribuída a este

Juízo, a pedido do próprio MPF, por dependência aos autos das Ações Ordinárias nºs.

2003.36.00.013365-1, 2003.36.00.008711-6, 2003.36.00.013781-0 e 31579- 97.2011.4.01.3400.

 
É certo que, com a criação da Subseção Judiciária de Juína, em linha de princípio, os quatro processos,

que dizem respeito a direitos reais sobre imóveis, deveriam ser encaminhados, nos termos do que

preceitua o art. 95 do CPC.

 
Ocorre que os três processos supracitados, que geraram a distribuição da demanda vertente por

dependência, já se encontram sentenciados, o que impede a incidência da causa legal modificativa de

competência, tornando o juízo da 1ª Vara de Mato Grosso prevento. Nesse contexto, como a distribuição

não se deu de forma livre, tenho que, no caso em liça, incide o princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos

termos positivados no art. 87 do CPC.

 
Some-se a isso o fato de que, dada a abrangência da ampliação da área da Reserva Indígena dos

Manoki, de 45.556 hectares para 252.000 hectares, o local do imóvel provavelmente excederia os limites

do município de Brasnorte/MT, abrangendo outros, que, possivelmente, estão ao largo dos municípios

abrangidos pela competência daquela Subseção.

 
Por isso, de qualquer forma, resta fixada a competência da Justiça Federal da Capital à análise e

julgamento do presente feito, nos termos preconizados pela denominada competência territorial funcional

do art. 2º da Lei de Ação Civil Pública.

 
Devidamente fixada a competência deste juízo, verifico que melhor sorte não assiste à preliminar de

carência de ação por falta de interesse de agir, uma vez que, conquanto o conjunto probatório adunado

aos autos demonstre que o procedimento demarcatório já foi iniciado, é indubitável que o mesmo ainda

não foi ultimado, conforme atesta a própria FUNAI, nas fls. 945, já que ainda restam a expedição de

decreto presidencial de homologação e o registro com eficácia declaratória da Terra Indígena. Por isso,

configurada a utilidade na movimentação da máquina judicial.

 
Com essas considerações, verifico que se mostra presente o binômio da necessidade e adequação para

o pleito do Autor da ação.

 
Já no que tange à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido melhor sorte não assiste aos Réus.

 
A uma porque o pedido inicial para conclusão do procedimento administrativo de demarcação da terra

indígena não se encontra entre aqueles excluídos, a priori, do ordenamento jurídico brasileiro, de modo

que se mostra perfeitamente viável a pretensão vestibular. Isso porque, como visto, se encontra patente a

pretensão resistida pela tutela declaratória do direito à demarcação.

 
A duas porque malgrado haja notícia da tramitação de 03 processos na Seção Judiciária do DF

tencionando a suspensão da demarcação da TI Manoki, as liminares concedidas naqueles autos foram

expressamente revogadas em 02 (dois) deles (autos n. 210201- 14.2013.4.01.3400 e 18286-

89.2013.4.01.3400). Hoje resta apenas a liminar deferida no processo n. 21202-96.2013.4.01.3400.

 
Cumpre salientar que esta provavelmente só não foi revogada pelo juízo processante porquanto seu

autor retirou o processo em carga e com ele se encontra desde 10/12/2013, conforme consulta ao

sistema processual do DF, realizado nesta data. De tal sorte, como o teor do comando ainda vigente é

semelhante às decisões já revogadas por aquele juízo, fica autorizada a conclusão de que o juízo não

teve a oportunidade de adotar a mesma orientação que o fez nas outras demandas, já que os autos não

se encontram fisicamente na Vara.

Num. 458213382 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: FREDERICO PEREIRA MARTINS - 11/07/2021 21:14:06
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071121140621400000452545167
Número do documento: 21071121140621400000452545167



Ademais, ainda que vigente a referida decisão judicial, considerando que a mesma foi proferida por Juiz

de 1º grau, e que este Juízo não possuiu qualquer subordinação àquele, perfeitamente possível a

apreciação dos pleitos veiculados nestes autos. Aliás, em hipótese semelhante, àquela debatida nos

presentes autos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade jurídica do pedido de

demarcação de terras indígenas mesmo com decisão liminar vigente em processo conexo, verbis:

 
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS –

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO –

TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA AFERIR O

GRAU DE DISCRICIONARIEDADE CONFERIDO AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE

JURÍDICA DO PEDIDO. 1. Não viola o artigo 535 do CPC quando o julgado decide de modo claro e

objetivo na medida da pretensão deduzida, contudo de forma contrária à pretensão do recorrente. 2. Nos

termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação se dá no primeiro contato

que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade

inicial do procedimento. 3. Para que se reconheça a impossibilidade jurídica do pedido, é preciso que o

julgador, no primeiro olhar, perceba que o petitum jamais poderá ser atendido, independentemente do

fato e das circunstâncias do caso concreto. 4. 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. 5. 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. 6. Para

se chegar ao mérito do ato administrativo, não basta a análise in abstrato da norma jurídica, é preciso o

confronto desta com as situações fáticas para se aferir se a prática do ato enseja dúvida sobre qual a

melhor decisão possível. É na dúvida que compete ao administrador, e somente a ele, escolher a melhor

forma de agir. 7. Em face da teoria da asserção no exame das condições da ação e da necessidade de

dilação probatória para a análise dos fatos que circundam ocaso concreto, a ação que visa a um controle

de atividade discricionária da administração pública não contém pedido juridicamente impossível. 8. A

influência que uma decisão liminar concedida em processo conexo pode gerar no caso dos autos pode

recair sobre o julgamento do mérito da causa, mas em nada modifica a presença das condições da ação

quando do oferecimento da petição inicial. Recurso especial improvido. Resp 879188 / RS RECURSO

ESPECIAL2006/0186323-6, r. Ministro HUMBERTO MARTINS (1130), Dje 02/06/2009

 
Com estas considerações verifico que estão presentes todos os pressupostos processuais e as

condições da ação. Por isso, não existindo outras preambulares para serem dirimidas passo, doravante,

ao exame do mérito da causa.

 
No mérito, a pretensão autoral é procedente em parte.

 
Os pleitos contidos na presente Ação Civil Pública visam à conclusão das medidas administrativas

tendentes à demarcação da Terra Indígena Manoki, nos termos do Decreto n. 1.775/1996.

 
Desta forma, depreende-se, pela informação da FUNAI (fls, 1019 a 1020), que já houve a declaração pelo

Ministro da Justiça, mediante portaria, dos limites da terra indígena e inclusive a demarcação física pela

FUNAI. Os autos do processo administrativo foram encaminhados ao Ministério da Justiça com proposta

de expedição do decreto presidencial de homologação da demarcação administrativa da TI Manoki (fls.

1020).

 
Saliente-se que restam à finalização da demarcação da Terra Indígena Manoki apenas a homologação

da demarcação física da Terra Indígena Manoki mediante decreto da Presidente da República. Após,

cabe à FUNAI registrar o bem da União em cartório imobiliário da comarca correspondente e na

Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda (fases dos arts. 5º e 6º do Decreto 1775/96).

 
Cumpre asseverar, com relação ao pedido de ultimação do procedimento demarcatório, que, de acordo

com o marco regulatório vigente, é obrigação da FUNAI e da União, cada qual em seu momento próprio,

nos termos do Decreto n. 1.775/1996, iniciar e ultimar o processo administrativo de demarcação de terras
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indígenas.

 
Nesse sentido, o art. 1º do referido decreto é explícito: “as terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da

Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente

demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o

disposto neste Decreto”.

 
Por sua vez, o art. 2º, § 10, do mesmo decreto, estabelece as atribuições do Ministro de Estado de

Justiça, que decidirá, em até trinta dias após o recebimento do procedimento: I – declarando, mediante

portaria, os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação; II – prescrevendo todas as

diligências que julgue necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de noventa dias; e, III –

desaprovando a identificação e retornando os autos ao órgão federal de assistência ao índio, mediante

decisão fundamentada, circunscrita ao não atendimento ao disposto no § 1º do art. 231 da Constituição e

demais disposições pertinentes.

 
Por fim, o art. 5º, do mesmo diploma, estabelece que “a demarcação das terras indígenas, obedecido o

procedimento administrativo deste Decreto, será homologada mediante decreto”, ou seja, atribuição do

Presidente da República.

 
Já o art. 65 da Lei n. 6.001/73, bem como o art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

já citados anteriormente, fixam prazo para o Poder Executivo demarcar as terras indígenas, ainda não

delimitadas.

 
Cumpre ainda trazer à baila, que, no caso da Terra Indígena Manoki, verifica-se uma inércia

administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 67 do ADCT e 65 do Estatuto do Índio, expressos no

sentido de determinar que a União conclua a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a

partir da promulgação da Constituição.

 
Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha se pronunciado no sentido de que esse prazo não é

peremptório, e apenas sinaliza um prognóstico sobre os trabalhos de demarcação (MS 24.566, Rel. Min.

Marco Aurélio, julgamento em 22-3-2004, Plenário, DJ de 28-5-2004.), a esta altura cumpre ressaltar que

o decurso de mais de 25 anos, sem que a determinação do constituinte originário tenha sido atendida, é

apto a caracterizar inércia injustificada e inconstitucional do poder constituído.

 
Afinal, trata-se de prazo estipulado com o intuito principal de proteção do direito de minorias, qual seja o

de concretização no plano fático do dever constitucional (art. 231) de delimitação e proteção das áreas

tradicionalmente ocupadas pelos índios (STJ, MS 10.269/DF, SJ 17/10/2005).

 
E, na demanda vertente, o processo ainda não foi finalizado tão somente pela falta da prática de dois

atos despidos de qualquer complexidade.

 
Com efeito, trata-se de atividades meramente burocráticas e de conferência dos atos já realizados ao

longo dos anos: a expedição de decreto presidencial de homologação e o registro imobiliário da Terra

Indígena.

 
É indene de dúvidas que a demora para o epílogo do procedimento de demarcação da Terra Indígena

Manoki, com o descumprimento do mandamento constitucional dos artigos 67 do ADCT e 65 do Estatuto

do Índio, gera o vilipêndio a direitos humanos indígenas, que tem aplicabilidade direta e imediata (art. 5°,

§2°).

 
Por essa razão, tais direitos não podem ficar sujeitos à inteira discricionariedade e ou conveniência por

parte do Poder Público, por razões de puro pragmatismo governamental, nos termos do que restou

decidido na ADPF 45, pelo Supremo Tribunal Federal.

 
O fato de a demarcação ostentar natureza declaratória, ou seja, homologatória de um direito já existente,

e em tese exercitável, não constitui tese apta a infirmar esse raciocínio, uma vez que, na prática, a

demarcação formal constitui fator essencial – se não o único – para a garantia da sobrevivência física e
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cultural dos índios (TRF4, APELREEX 2002.72.01.002869-1/SC, DJ 23/07/2008).

 
E, na hipótese vertente, a ausência de ultimação do procedimento tendente à declaração da demarcação

tem intensificado a presença de fazendeiros e madeireiros na região, com a destruição do habitat, e dos

recursos naturais, que possibilitam a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Nesse cenário,

forçoso reconhecer que, por vias transversas, na presente demanda, da eventual negativa do pleito

autoral dimanaria uma nulificação da própria finalidade do instituto da demarcação, nos termos em que

decidiu o Supremo Tribunal Federal no leading case Raposa Serra do Sol, cf. item 11.3 da ementa:

 
O marco da concreta abrangência fundiária e da finalidade prática da ocupação tradicional. Áreas

indígenas são demarcadas para servir concretamente de habitação permanente dos índios de uma

determinada etnia, de par com as terras utilizadas para suas atividades produtivas, mais as

“imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar” e ainda aquelas

que se revelarem “necessárias à reprodução física e cultural” de cada qual das comunidades étnico-

indígenas, “segundo seus usos, costumes e tradições” (usos, costumes e tradições deles, indígenas, e

não usos, costumes e tradições dos não-índios). Terra indígena, no imaginário coletivo aborígine, não é

um simples objeto de direito, mas ganha a dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda

ancestralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia. Donde a proibição constitucional de

se remover os índios das terras por eles tradicionalmente ocupadas, assim como o reconhecimento do

direito a uma posse permanente e usufruto exclusivo, de parelha com a regra de que todas essas terras

“são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis” (§ 4º do art. 231 da Constituição

Federal). 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.

 
No caso em apreço, cumpre ainda trazer à baila ainda a Convenção nº 169 da Organização Internacional

do Trabalho – OIT, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 143, de 20/06/2002 e promulgada pelo decreto

presidencial nº 5051, de 19/04/2004, que garantiu a consideração da importância da relação dos povos

indígenas com seus territórios, ao dispor em seu artigo 13 acerca do respeito para os valores culturais do

habitat ocupado pelos indígenas.

 
Artigo 13 1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a

importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua

relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de

alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. 2. A utilização do termo “terras”

nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das

regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma.

 
A Convenção 169 da OIT ainda determina aos Estados Nacionais o reconhecimento das terras de

ocupação tradicional, o que não tem sido feito a contento, ante a insustentável morosidade na conclusão

do procedimento de demarcação.

 
Artigo 14 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre

as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas

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

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

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

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

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

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

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

pelos povos interessados.

 
A mesma convenção, em seu art. 17, no item 3, afirma a necessidade de proteção do uso, propriedade e

posse das terras indígenas, o que não tem ocorrido hodiernamente, com a intensificação da atuação de

madeireiros e a expansão da fronteira agrícola, conforme demonstrado pelo Autor da ação, verbis:
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Artigo17 3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se aproveitar dos costumes

dos mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se arrogarem a

propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes.

 
Registre-se, por oportuno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 equiparou os tratados internacionais

que versam sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos,

por três quintos dos votos, às emendas constitucionais. A despeito da Convenção nº 169 da OIT não ter

sido submetida ao referido quórum de votação, o STF firmou entendimento no sentido de onsidera-la de

caráter supralegal (RE 349703, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, 03/12/2008).

 
Portanto, as disposições contidas na Convenção nº 169 da OIT deverão ser aplicadas de imediato,

devendo ser garantidos aos indígenas, como corolário lógico de suas disposições, a ultimação do

procedimento de demarcação em prazo hábil, para que o habitat necessário seja preservado, sem a

indevida atuação de madeireiros, como tem ocorrido em área pertencente à etnia Manoki.

 
Cumpre ainda trazer à baila a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de

2007 em que é exortada a necessidade de que os Estados protegerem as terras e recursos naturais

pertencentes aos povos indígenas, sem descurar do respeito ao modo de vida das minorias, verbis:

 
Artigo 25 Os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer sua própria relação espiritual com as

terras, territórios, águas,mares costeiros e outros recursos que tradicionalmente possuam ou ocupem e

utilizem, e de assumir as responsabilidades que a esse respeito incorrem em relação às gerações

futuras. Artigo 26 1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e

ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido. 2. Os povos indígenas

têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em

razão da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como

aqueles que de outra forma tenham adquirido. 3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção

jurídicos a essas terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará adequadamente os

costumes, as tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se refiram.

 
E cumpre ainda repisar que, no caso da terra indígena Manoki, resta apenas a prática de atos de

natureza vinculada à conclusão da demarcação administrativa.

 
Com efeito, é certo que, na fase da expedição do decreto presidencial de homologação, o ato, ainda que

praticado pelo Presidente da República, reveste-se de natureza puramente formal, sem espaço à

valoração política. Na homologação há tão somente conferência da regularidade formal do procedimento.

E, por isso, não cabe à autoridade máxima do país aferir a conveniência e oportunidade de expedir ou

não o decreto.

 
Já após a expedição do decreto presidencial cumpre à FUNAI promover atos materiais meramente

cartorários, para que o bem imóvel de uso especial fique registrado em nome da União, nos termos do

preceituado pelo art. 231 da Constituição.

 
Sem embargo da argumentação já expendida, ainda quanto ao processo demarcatório da TI Manoki, é

certo que foram noticiadas pela FUNAI (fls. 1013 a 1016) decisões proferidas em 03 processos que

tramitam na Seção Judiciária do DF tencionando a suspensão da demarcação da TI Manoki.

 
Como já dito, por ocasião da rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, as liminares

concedidas naqueles autos foram expressamente revogadas em dois deles (autos n. 210201-

14.2013.4.01.3400 e 18286-89.2013.4.01.3400). De toda forma, resta apenas a liminar deferida no

processo n. 21202-96.2013.4.01.3400. Dada a similitude desta com as demais, fica autorizada a

conclusão, já citada supra, de que só não foi revogada pelo Juízo processante porque o Autor daquela

demanda retirou o processo em carga e com ele se encontra desde 10/12/2013.

 
No que se refere à liminar ainda vigente, insta asseverar que a demarcação é ornada de eficácia

meramente declaratória. Nesse eito, direitos reais decorrentes de posse e propriedade não se mostram

oponíveis aos direitos originários sobre as terras que os índios possuem. Isso porque, para os índios a
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terra é parte integrante do próprio povo, sem o reducionismo do mero valor de utilidade econômica, que o

espaço territorial representa para não índios.

 
De qualquer forma, importante frisar que, apenas desde a prolação das referidas decisões a inércia

estatal se apresenta justificada. Os prazos para a conclusão do processo já estavam há muito superados

– se considerado todo o prazo anterior ao deferimento das liminares concedidas pela Justiça Federal do

Distrito Federal – sem qualquer justificativa razoável à paralisação, que atenta contra uma Administração

gerencial, com resultados eficientes em tempo hábil.

 
Não se olvide que, sob qualquer ótica revela-se injustificada a demora da administração pública em

ultimar o processo demarcatório. É preciso que seja suprida a omissão para que haja a imediata

expedição do decreto presidencial de homologação e o registro em cartório da terra indígena Manoki.

 
A letargia da Administração gera insegurança jurídica e, em decorrência disso, é apta a recrudescer

conflitos fundiários, sendo que a superação da situação de incerteza, com a conclusão do provimento

declaratório de demarcação, gera certeza e previsibilidade para todas as partes afetadas: índios e não

índios (stakeholders).

 
Além do mais, quanto à alegação das Rés sobre o disposto no art. 1°, §1°, da Lei n° 8.437/92, segundo a

qual “não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de

tribunal” entendo que essa norma malfere a Constituição por atentar contra a inafastabilidade do controle

jurisdicional.

 
Ademais, o foro por prerrogativa de função, a meu ver, deve ser interpretado restritivamente em prestígio

ao princípio do juiz natural, sendo que não verifico qualquer violação à separação dos poderes em caso

de o juízo de primeiro grau deferir medidas judiciais em face do Presidente da República, como no caso

vertente. Isso porque, como qualquer outra ordem judicial há as vias recursais adequadas. Por isso,

declaro, incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 1°, §1°, da Lei n° 8.437/92.

 
Ainda no que se refere à inconstitucionalidade cumpre asseverar que a jurisprudência pacífica dos

Tribunais Superiores admite a declaração meramente incidental de constitucionalidade em ação civil

pública. Isso porque, se a inconstitucionalidade não for a causa de pedir não há usurpação da

competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado de constitucionalidade.

 
De outra banda, é certo que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão

administrativa; não se pretende aqui decidir se a terra em estudo é indígena ou não. Mas “ao Judiciário

cabe apenas apreciar a legalidade e a constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem,

contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia

administrativa de órgão públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes” (AG

201102010095270, Relator Desembargador Federal Guilherme Diefenthaeler, TRF2ª Região, Quinta

Turma Especializada, E-DJF2R – Data: 02/05/2013).

 
Ocorre que, na demanda em liça, não há mais qualquer decisão de mérito a ser tomada pela

Administração. Como houve, durante a tramitação do procedimento administrativo, a observância de

todas as fases do Decreto 1775/96 resta tão somente a prática de atos formais: a expedição do decreto

de homologação e o registro da terra indígena em cartório.

 
Inadmissível seria, ao revés, o silêncio do Poder Judiciário acerca da mora administrativa alegada pelo

demandante, que se arrasta por mais de duas décadas, no sentido de se concluir o procedimento de

demarcação, a fim de resolver em definitivo a insegurança jurídica que permeia a região, com o

consectário nefasto tanto de desmatamento acelerado pela extração ilegal de madeira, quanto de

recrudescimento dos conflitos sociais ali existentes.

 
Por ser ato de competência do Poder Executivo, o qual submete-se aos prazos do Decreto n. 1.775/1996,

tenho que a inércia do poder público em dar prosseguimento ao processo de demarcação da Terra

Indígena Manoki fere, a um só tempo, tanto os princípios da administração pública, quanto direitos
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relacionados à dignidade da pessoa humana dos povos indígenas lá residentes.

 
Estamos diante de situação que implica grave violação a direitos humanos dos povos indígenas, por lesar

de forma substancial sua cultura e valores espirituais e religiosos. O transcurso do tempo não é

justificativa para prolongar a violação de direitos de tal monta, máxime diante da necessidade da prática

de atos meramente formais, quais sejam o decreto de homologação e o registro do bem no cartório.

 
E caso medidas judiciais de proteção não sejam adotadas, corre-se o risco de agravamento ainda maior

do quadro de dano cultural, com risco de desagregação cada vez maior.

 
De outra banda, no que se refere ao pleito de danos morais coletivos a procedência do pleito autoral é

medida que se impõe.

 
Inicialmente, cumpre asseverar que entendo possível a fixação de indenização por danos morais

coletivos, conforme entendimentos recentemente esposados pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp

1180078/MG e Resp 965078/SP).

 
A mora inconstitucional injustificada da Administração – até a concessão das medidas liminares pela

Justiça Federal do Distrito Federal – como visto acima, tem gerado apreensão das partes afetadas pela

demarcação, bem como, extração ilegal de madeira e da expansão das lavouras, conforme

fundamentação desenvolvida por ocasião da apreciação do mérito em relação à demarcação.

 
Por isso, o an debeatur, ou seja, a existência do dano moral à coletividade indígena afetada encontra-se

manifestamente comprovado.

 
Já no que se refere ao quantum debeatur há de ser analisada a conduta da vítima face ao

comportamento da ré. Pelo exame dos autos, concluo que – até a concessão das medidas liminares para

suspender o procedimento de demarcação pela Justiça Federal do Distrito Federal – a coletividade não

teve qualquer influência negativa de forma que justificasse redução do valor da indenização.

 
Nessa direção, o montante indenizatório deve ser fixado de forma a atender os princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, já que a indenização não pode propiciar o enriquecimento sem causa,

mas não pode ser ínfima, a ponto de sequer desestimular o ofensor a reincidir em condutas semelhantes.

 
Por isso, cumpre salientar também o caráter pedagógico do dano moral, a fim de que o causador do dano

não repise a conduta delituosa em situações análogas. Assim, para assegurar justa reparação fixo-o em

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – com juros de mora desde 06/10/1993, ante o disposto nos artigos 67 do

ADCT e 65 da lei 6.001/73, vistos acima, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula

362 do Superior Tribunal de Justiça – a ser revertido para o fundo federal de reconstituição dos

interesses supraindividuais lesados (art. 13 da LACP).

 
Feitas as considerações acima delineadas, quanto à procedência dos pedidos exordiais, passo a analisar

a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em sentença.

 
E, quanto ao pedido de antecipação de tutela, tenho que a sua concessão é medida que se impõe.

 
Verifico presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora. A verossimilhança do pedido

decorre dos próprios fundamentos desta sentença e o perigo da demora dimana dos prejuízos que a

população indígena está sofrendo a partir da morosidade estatal.

 
Assim, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores e que o processo de identificação e

delimitação da referida Terra Indígena Manoki se alonga há vários anos – mesmo antes da suspensão

determinada nos autos n.º 2007.36.00.011396-6 – entendo que a concessão de antecipação de tutela, no

sentido de compelir a União e a FUNAI a concluírem a demarcação física é medida que se impõe.

 
Nesse diapasão, verifico que a ordem para que a FUNAI finalize a demarcação física perdeu objeto, já

que o órgão indigenista, cf. informado nas fls. 1020 enviou o processo ao Ministério da Justiça, com
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proposta da expedição de decreto de homologação pela Presidente da República.

 
Nesse eito, é certo que a FUNAI, órgão com discricionariedade técnica no que pertine a demarcações,

concluiu a demarcação física com proposta de homologação presidencial da Terra Indígena Manoki.

 
Ainda, verifica-se que nem a União, e nem a FUNAI, nos presentes autos alegam irregularidades formais

durante a tramitação do procedimento.

 
Nesse contexto, mostra-se inexorável o deferimento do pedido liminar, tão somente no que pertine aos

pleitos de itens c) e d) da petição inicial, para o efeito de obrigar a Presidenta da República, no prazo de

30 (trinta) dias, a homologar a TI Manoki através de decreto presidencial e, em 30 (trinta) dias impor à

FUNAI promover o registro, em cartório imobiliário e na Secretaria do Patrimônio da União, da Terra

Indígena.

 
Fica desde já fixada, em caso de mora no cumprimento da medida liminar, multa diária de R$

3.000,00(três mil reais).

 
III – DIPOSITIVO

 
Ante exposto, julgo procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art.

269, I, do CPC, para determinar à FUNAI e à UNIÃO que impulsionem e ultimem o processo de demarcação da

Terra Indígena Manoki, com o cumprimento das fases previstas nos artigos 5º e 6º do Decreto n. 1.775/1996.
 

Condeno, ainda, as Rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais coletivos no importe

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com juros de mora desde o evento danoso, 6/10/1993, e correção monetária a

partir desta data (conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) a ser revertido ao fundo federal de

reconstituição dos interesses supraindividuais lesados (art. 13 da LACP).
 

Antecipo os efeitos da tutela para determinar à União e à FUNAI que finalizem a demarcação

física da Terra Indígena Manoki, sob pena de fixação de multa diária de R$ 3.000,00, (três mil reais) nos

seguintes termos:
 

a) ordem para que a União, através da Presidenta da República, homologue a TI Manoki por

meio de decreto presidencial no prazo de 30 (trinta) dias;
 

b) ordem para que a FUNAI, no prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação do decreto

presidencial, efetue o registro da terra indígena, nos termos do art. 6º do Decreto-lei 1.775/96.
 

Sem custas e sem honorários advocatícios, por simetria.
 

Sentença sujeita a reexame necessário.
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 

(Assinado digitalmente)
 

FREDERICO PEREIRA MARTINS
 

Juiz Federal Titular da Subseção Judiciária de Juína/MT
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